Latvijas

Republikas

SATVERSMES
KOMENTĀRI

V III nodala
C ilvēka p a m a t t i e s ī b a s

Latvijas

Republikas

SATVERSMES
KOMENTĀRI
VIII nodala
Cilvēka p a m a t t i e s ī b a s

Sagatavojis autoru kolektīvs
Zin. vad. prof. R. Balodis
Zin, redkol.: prof, A. End^iņš, prof. R. Apsitis,
akad. T. Jundzis, Satversmes tiesas priekšs. G. Kūtris

LATVIJAS

VĒSTNESIS
2011

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības.

Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zinātniskā vadībā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. - 864 lpp.
D arbs ir autortiesību objekts u n aizsargāts ar Autortiesību likumu. Autora tiesību pārkāpšana, jo īpaši
darba pavairošana, tulkošana, izplatīšana u. tml. bez autora piekrišanas, ir krim ināli sodām a rīcība.

Redkolēģija:
prof. A.Endziņš (redkolēģijas vadītājs),
prof. RApsItis, akad. T.Jundzis, Satversmes tiesas priekšsēdētājs G.Kūtris
Autori (uzrādīti komentēto pantu secībā):
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Juris Rudevskis (89. pants, 90. pants)
Egils Levits (91. pants)
Jautrīte Briede (92. pants, 104. pants)
Ieva Višķere (92. pants)
Gatis Litvins (92. pants)
Agris Bitāns (92. pants, 95. pants)
Edvīns Danovskis (92. pants, 96. pants)
Valentija Liholaja (93. pants)
Mārtiņš Paparinskis (94. pants)
Andrejs Judins (95. pants)
Māris Ruķers (96. pants)
Inese Lībiņa-Egner (96. pants)
Juris Gromovs (97. pants)
Inese Nikuļceva (98. pants)
Ringolds Balodis (99. pants)
Artūrs Kučs (100. pants)
Gunārs Kusiņš (101. pants)

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Jānis Neimanis (102. pants)
Jānis Pleps (103. pants, 116. pants)
Kaspars Balodis (105. pants)
Inga Bite (106. pants)
Artis Stučka (107. pants)
Māris Badovskis (107. pants)
Anita Kovaļevska (108. pants, 109. pants)
Kristīne Dupate (110. pants)
Inga Reine (110. pants)
Solvita Olsena (111. pants)
Kristīne Jarinovska (112. pants)
Mārcis Krūmiņš (113. pants)
Jānis Rozenfelds (113. pants)
Ineta Ziemele (114. pants)
Silvija Meiere (115. pants)
Ilma Čepāne (115. pants)

Latvijas Universitātes zinātniskais projekts Nr. 2009/ZP-170
Zinātniskais vadītājs profesors, Dr.iur. Ringolds Balodis
Zinātniskais līdzstrādnieks mg.iur. Edvīns Danovskis
Projekta atbalstītāji: Latvijas Republikas Valsts prezidents, Satversmes tiesa,
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Latvijas Vēstnesis un Uzņēmumu reģistrs

Izdevēis
izaevejs

LĒ
ASTTVNIEJ SAļ SS
V

Bruņinieku ielā 41, Rīgā, LV-1011, tālr. 80006000
© Latvijas Vēstnesis, 2011
ISBN 978-9984-840-19-2
2

Priekšvārds
Latvijas Republikas Satversme ir ne tikai valsts pamatlikums - tā ir ari būtisks na
cionālās identitātes elements līdzās sarkanbaltsarkanajam karogam, Latvijas kontūrai,
auseklītim, Doma baznīcai un Kārļa Ulmaņa bistei. Satversme, par spīti laikam, mūs
vieno ar tiem vīriem un sievām, kas pirms 90 gadiem pieņēma šo dokumentu. Tāpat kā
Satversme arī Satversmes komentāri paredzēti jebkuram interesentam. Tie varētu būt
noderīga lasāmviela ikvienam, kurš interesējas par savām tiesībām un vēlas padziļināt
zināšanas. Tomēr jāņem vērā, ka sagatavotie Satversmes komentāri galvenokārt orientēti
uz auditoriju, kas zina, ko vēlas atrast Satversmes pantu skaidrojumos, - tiesnešiem, ju 
ristiem, ierēdņiem, skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem, taču paredzams, ka grāmata
būs īpaši noderīga tiesību zinātņu studentiem. Komentāri nepretendē uz absolūto patie
sības krātuvi, bet gan uz līdz šim nebijušu materiālu, kas domāts praktiskai lietošanai.
Svarīgi piezīmēt, ka galaprodukts - atsevišķi panti - nekad nav apspriesti kopīgās ko
mentētāju sanākšanās un ikviens komentētājs atbild vien par savu kom entāru un no šāda
aspekta var būt arī atšķirīgās domās par citu komentāru. Latvijas Republikas Satversmes
VIII nodaļas komentēšanā iesaistījušies vairāk nekā trīsdesm it zinātnieku un eksper
tu, kas apvienojušies, lai paveiktu juristu svarīgāko uzdevumu konstitucionālo tiesību
īomā - interpretētu konstitūciju .1 Projekts, kas sākotnēji tika plānots divu gadu garumā,
galarezultātā ilga trīs gadus. No trīsdesmit trīs cilvēkiem, kas piedalījušies projektā, puse
;eb sešpadsmit ir tiesību zinātņu doktori, viens goda doktors, trīspadsmit doktoranti,
pieci profesori, divi asociētie profesori, trīs docenti, desmit Latvijas Universitātes un citu
augstskolu lektori. Projekta dalībnieku vidū ir viena bijusī Satversmes tiesnese un septiņi
esošie tiesneši, kuri strādā Eiropas Savienības tiesā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Latvijas
Republikas Satversmes tiesā un Administratīvajā rajona tiesā. Divi no šiem septiņiem
tiesnešiem ir Augstākās tiesas senatori. Komentētāju rindās ir Saeimas Juridiskā biroja
vadītājs, M inistru kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, žurnāla
Tūrista Vārds” tieslietu redaktors un galvenais valsts notārs. Lai gan komentētāju vidū
ir atsevišķi pārstāvji no Juridiskās augstskolas, biznesa augstskolas “Turība” un Rīgas
Stradiņa Universitātes, jāsaka, ka gandrīz visi pārējie ir Latvijas Universitātes mācībspēki
vai doktoranti - lielākoties no Juridiskās fakultātes. Par Latvijas Universitātes Juridis
kās fakultātes iesaistes līmeni projektā liecina tas, ka četri no pieciem fakultātes katedru
vadītājiem ir komentētāju vidū, bet projektā piedalījušies visu piecu fakultātes kated
ru - Tiesību teorijas un vēstures katedras, Valststiesību zinātņu katedras, Starptautisko
tiesību zinātņu katedras, Civiltiesību zinātņu katedras un Krimināltiesību zinātņu kated
ras - mācībspēki.
Komentētajā Satversmes nodaļā ir 27 panti, un projekta uzsācēji, kuru bija nedaudz
vairāk par divdesmit, optimisma pārpilni bija gatavi komentēt vairākus pantus. Pēc tam,
kad Egils L e v its izstrādāja 2 Satversmes 91. panta komentāru, kļuva skaidrs, ka uzdevums
Robbers G. An Introduction to German Law. 3rd ed. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, p. 25.
; Visiem ir zināms Egila Levita nopelns šai lietā, jo bez viņa autoritātes un labās gribas kā paraugu iztulkot
jau minēto 91.pantu, iespējams, mēs vēl stridētos par rakstām o kom entāru metodiku, struktūru un varbūt
pat vēl nem az nebūtu projektu pabeiguši.
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ir daudz, daudz komplicētāks, nekā šķita sākumā. Nācās papildināt komentētāju rindas
ar jauniem spēkiem, kas palīdzēja projektu sekmīgi pabeigt. Šā iemesla dēļ ir saprotams,
kāpēc, neraugoties uz to, ka, lai gan pamatā uz vienu pantu ir viens komentētājs ,3 pie
ciem pantiem 4 ir divi, 96. pantam trīs, bet 92. pantam pat četri komentētāji. Šai sakarā
īpaši jāpateicas administratīvo tiesību ekspertei J a u trītei B riedei, kura papildus savam
komentējamajam pantam uzņēmās vadīt tik sarežģīto 92. pantu. Atsevišķa uzslava jāvel
ta tiem, kas ir komentējuši divus pantus: Jurim R u d evsk im (89. un 90.), Jānim P lepam
(103. un 116.) un A n ita i K o v a ļe v sk a i (108. un 109.). Tāpat jāatzīmē Satversmes kom en
tāru portāla 5 uzturētājs M ā ris K u n d ziņ š un projekta zinātniskais līdzstrādnieks E dvīn s
D an ovsk is, kas arī pats komentēja.
Atsevišķs stāsts ir par Satversmes VIII nodaļas kom entāru redkolēģiju, kas ievēroja
ma ar to, ka tajā ietilpst bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs profesors, Dr.iur. A ivars
E n d ziņ š un esošais Satversmes tiesas priekšsēdētājs G unārs K ū tris. Tāpat redkolēģijā
darbojas bijušais Satversmes tiesas tiesnesis un pirmais Latvijas Republikas tiesībsargs
profesors, Dr.iur. R o m ā n s A p sitis un Eiropas zinātņu un mākslas akadēmijas loceklis,
LZA viceprezidents, akadēmiķis profesors, Dr.iur., Dr.habil.sc.pol. Tālavs Jundzis.
Lai gan Satversmes VIII nodaļas komentārs ir Latvijas Universitātes zinātniskais pro
jekts, jāuzsver, ka bez “Latvijas Vēstneša” atbalsta projekts netiktu pabeigts. Profesio
nalitāte, misijas apziņa un patriotisms - lūk, kā varētu raksturot valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību kolektīvu, kuru vada valdes priekšsēdētāja D a in a Ābele. Paldies par
atbalstu un izpratni!
Jebkurš darbs juridiskajā jomā, it īpaši ja tas balstīts uz dziļām jurisprudences zinā
šanām, ir cieņas vērts, taču konstitūcijas komentēšana ir kas vairāk par labi paveiktu
darbu. Konstitūcija ir valsts pamatlikums, primārais tiesību avots - tiesību sistēmas m u
gurkauls, no kā tālāk izriet jebkurš tiesisko attiecību saturs. Konstitūcijā visaugstākajā
līmenī tiek definēta valsts konstitucionālā uzbūve, vēlēšanu sistēma, tiesu iekārta, attiecī
bas starp valsts institūcijām, to struktūra un izveidošanās kārtība. Priekšvārda noslēgu
mā vēlos pateikties visiem 33 Satversmes komentētājiem, neliekuļoti atzīmējot, ka mūsu
zinātniskais kolektīvs ir paveicis gigantisku darbu, kuram 6 nav analogu Latvijas rakstī
tajā juridiskajā domā: mēs esam komentējuši visdarbietilpīgāko Satversmes nodaļu. Ir
iztulkota pirm ā no Satversmes astoņām nodaļām, un ar Latvijas Universitātes atbalstu ir
uzsākts darbs pie pārējo nodaļu komentēšanas. Ir radusies cerība, ka varēsim līdzīgi pā3 Divdesmit Satversmes pantiem (89., 90., 91., 93., 94., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 108.,
111., 112., 114. un 116. pantam ) bija pa vienam komentētājam.
4 95., 107., 110., 113. un 115.
5 Šī Satversmes kom entāru projekta efektivitāte slēpjas saziņas metodikā. Speciāli projekta vajadzībām ir
izveidota mājaslapa.
6 Pirmais Satversmes komentārs, vispārīgs pēc sava nolūka (58 lpp.) publicēts 1948. gadā Vācijā, autors Kārlis
Vanags. Otrais ir Satversmes IV nodaļas “M inistru kabinets” komentārs (252 lpp.), publicēts 1998. gadā, autori
Dītrihs Lēbers un Ilmārs Bišers. Trešais mēģinājums ir 2003. gadā publicētais Eirofakultātes viesprofesora
Hansa Jirgena Vildberga un Gitas Feldhūnes sarakstītais mācību līdzeklis “Atsauces Satversmei” (188 lpp.).
Pirmie divi kom entāri nav veltīti VIII nodaļai, jo tādas vēl nebija, nākamais vērtējams vairāk kā mācību
līdzeklis (autori arī paši uz to norāda) nekā komentārs.
4
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rēiām Baltijas valstīm 7 iegūt savas valsts konstitūcijas komentāru, kas, domājams, jūtami
paaugstinās cilvēktiesību izpratni, konstitucionālo tiesību mācīšanas metodiku un pa
augstinās tiesas - tai skaitā administratīvās un Satversmes tiesas - spriedumu kvalitāti.
LU zinātniskā projekta vadītājs,
LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītājs
profesors, Dr.iur. R in golds B alodis

' Karolis Jovaišis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaris. 2 dalis. Vilnius: Teises institutas, 2002; Eesti
Vabariigi Pohiseadus: K om m enteeritud vāljaanne. Tallinn: Juura, 2002 u n Eesti Vabariigi Pohiseadus: Komm enteeritud vāljaanne, 2 tāiendatud trūkk. Tallinn: Juura, 2008.
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Ievads Latvijas Republikas Satversmes
VIII nodaļas komentāriem
Katras tautas tiesības ir vēsturiskās attīstības produkts un līdz ar to satur elementus,
kas mantoti no pagājušajiem laikmetiem .1 Satversme ir juridiskā spēka ziņā augstākais
nacionālais tiesību avots un tiesību akts. Tā ir vērtība, kura līdz šim nav pienācīgi no
vērtēta kā nacionālās identitātes elements. Satversmi lasot ir jūtama pagātnes elpa, jo to
pieņēmuši Latvijas valsts pirm ā vēlētā parlamenta deputāti. Bez Satversmes nevar iztē
loties Latvijas Republikas valstiskumu. Reti kurai valstij valstiskums ir ticis vardarbīgi
pārtraukts, tad atjaunots pēc pusgadsimta. Konstitūcijas atjaunošana pēc tik ievērojama
gadu skaita putēšanas aizmirstībā ir nebijis gadījums, turklāt mūsu Satversme ir ne tikai
reanimēta, tā turpina darboties. Protams, papildinājumi, lai dokuments atbilstu m ūs
dienu dzīves ritumam, bija un ir jāievieš, taču tas, ka Latvijas Republikas Satversmei
piemīt dzīvotspēja par spīti laika ritumam, ir iemesls lepoties ar mūsu pamatlikumu.
Tas ir vienīgais šāda rakstura precedents pasaulē. No salīdzinošo konstitucionālo tiesību
skatpunkta Satversmes gadījums ir unikāls.

I. Pamattiesību aizmetņi Latvijas pagaidu Satversmēs:
pirmssatversmes periods
Latvija par neatkarīgu valsti tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī. To paveica
Tautas padome, kas iepriekšējā dienā bija pieņēmusi Latvijas Tautas padomes politisko
platformu. Minētajā dokumentā parādās Latvijas valsts tiesiskais pamats un programma
Tautas padomes vēlāk izveidotajai pagaidu valdībai. Lai gan Tautas padomes politiska
jā platformā iekļautās konstitucionālās normas ir definētas vispārīgi, dokuments ir pa
mats konstitucionālisma attīstībai Latvijā. Latvijas Tautas padomes politiskā platforma
uzskatāma par pirmo Latvijas pagaidu Satversmi, tāpēc šim dokumentam ir ievērojama
ideoloģiski politiska nozīme .2 Viena trešā daļa no lakoniskā dokumenta ir veltīta pamat
tiesību jautājumiem. Divās nodaļās no septiņām (IV nodaļa “Cittautiešu tiesības”, V no
daļa “Politiskās brīvības”) pamattiesības tiek minētas tieši, pārējās nodaļās pamattiesības
parādās cita rakstura noregulējumā .3 Atslēgas jēdziens (konstitucionāla pamatvērtība )4
dokumentā ir noteikts II nodaļas “Valsts forma un attiecības pret citām tautām” 1. pantā:
Republika uz demokrātiskiem pamatiem .5 No šī demokrātiskas republikas jēdziena iz
riet jaunās valsts pienākums savā darbībā ievērot virkni tiesiskas valsts pamatprincipu .6
1Л екции по общей т еории права прив.-доц. С. Петербург: Императорского С.-Петербургского уни
верситета Н. Коркунова, 1890, с. 54.
2 Balodis R. Latvijas Republikas konstitucionālo tiesību evolūcija un transformācija 20.-21. gadsim ta mijā.
Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. mijā. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006,
450. lpp.
3 Runājot par Satversmes sapulces ievēlēšanas kārtību, parādās dzim um u vienlīdzības princips (I nodaļas
2. pants).
4 Satversmes tiesa. 2006-04-01. 08.11.2006. 15.2. un 15.3. punkts.
5 Latvijas Tautas padomes politiskā platforma. L atvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums.
1919. 15. jūlijs.
6 Satversmes tiesa. 2009-94-01. 13.05.2010. 16.1. punkts.
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Princips vēlreiz tiek iekļauts Satversmes sapulces 1920. gada 27. maija deklarācijā par
Latvijas valsti.7 Latvija tiek definēta par valsti, kurā ir demokrātiska valsts iekārta, kuras
pamatā ir tautvaldības princips. Minētie principi vēlāk pārtop Satversmes l.u n 2. pantā
un līdz ar 3., 4. un 6 . pantu kļūst par Satversmes konstitucionāli tiesisko pamatu. Ņemot
vērā, ka Latvijas Republikas Satversmē līdz pat 1998. gadam nebija pamattiesību sadaļas,
tieši pirmajās divās pagaidu Satversmēs minētajam ir fundamentāla nozīme konstitucio
nālisma attīstībā Latvijā.
Otrajā Latvijas pagaidu Satversmē - 1920. gada Latvijas valsts iekārtas pagaidu no
teikumos 8 - pamattiesības tiek iezīmētas jau konkrētā tiesību uzskaitījumā (personas un
dzīvokļu neaizskaramība, preses, vārda, apziņas, streika, sapulču un biedrošanās brīvības,
korespondences neaizskaramība). Latvijas valsts apņemas iedzīvināt šīs tiesības dzīvē ar
attiecīgu likumu pieņemšanu. Lielākā pirmā neatkarības laika valststiesību autoritāte Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītājs profe
sors, Dr.iur. K.Dišlers to raksturo kā “solījumu”9, un tas arī saprotams, ņemot vērā apstāk
li, ka dokumentu pieņem tikko ievēlētā Satversmes sapulce, kura ir pilntiesīgs Latvijas
valsts suverēnās varas nesējs, kura darbojas kā “parlamentārā likumdevēja iestāde ”.10

II. Latvijas Republikas Satversmes pieņemšana bez Satversmes
2. daļas “Pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienākumiem”
Konstitucionālais likumdevējs, pieņemot valsts pamatlikumu, tajā nosaka valsts uz
būves mugurkaulu. Pie šī mugurkaula bez šaubām jāpieskaita valsts iekārtas organizā
cijas pamatnosacījumi un cilvēka pamattiesības. Konstitucionālais likumdevējs Latvijā
bija Satversmes sapulce, kas tika ievēlēta 1920. gada 17. un 18. aprīlī, pamatojoties uz
1919. gada 19. augusta Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanu likumu .11 Uz pirmo sēdi
Satversmes sapulce sanāk 1920. gada 1. maijā, un ar šo brīdi sākas sagatavošanas dar
bi valsts pamatlikuma izstrādāšanai. Satversmes izstrādāšanai tiek izveidota Satversmes
komisija, kuras ietvaros ar šo uzdevumu turpm āk darbojas divas apakškomisijas. Kat
rai ir jāizstrādā savs nākamās konstitūcijas daļas projekts. Pirmā izstrādā valsts iekār
tas organizācijas pamatnosacījumus, kamēr otra gatavo cilvēka pamattiesību daļu .12 Kā
redzams, katra apakškomisija strādā pie sava specifiska konstitucionāla virziena. Sat
versmes komisijas un apakškomisiju sēžu protokoli apliecina, ka abu Satversmes daļu
projekti detalizēti apspriesti gan to izstrādes gaitā, gan arī pirms otrā un trešā lasījuma
Satversmes sapulcē.
’ Deklarācija par Latvijas valsti. Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums. 1920. 31. augusts.
' Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums. 1920.
31. augusts.
' Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Rīga: A. G ulbis,1930, 72. lpp.
Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums. 1920.
31. augusts.
Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanu likums. Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums.
1919. 27. septembris.
- Satversmes komisijas 1920. gada 11. maija sēdes protokols, nav publicēts.
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Satversmes sapulce savā kopsēdē 1922. gada 15. februāri, pieņem ot Latvijas Repub
likas Satversmi, akceptēja Pirmās apakškomisijas veikumu. Kā saprotams, tā bija vien
daļa no sagatavotā Satversmes projekta. Satversmes I daļa tika pieņem ta neatkarīgi
no II daļas 13 un turpm āk ari bija Latvijas valsts pamatlikums - Satversme. Tomēr to,
ka konstitucionālais likumdevējs sākotnēji bija iecerējis pieņemt vienu dokum entu,
pierāda nepieņemtās Satversmes daļas saistība ar pirm o daļu, respektīvi, Satversmes
otrā daļa sākas ar 89. pantu, jo pirm ā beidzas ar 88 . pantu. Šis apstāklis vēsturniekiem
ir skaidra liecība pieņemtās un nepieņemtās daļas “viengabalainībai .” 14 Otrās apakš
komisijas sagatavotais Satversmes otrās daļas projekts “Pam atnoteikumi par pilsoņu
tiesībām un pienākumiem” trešajā lasījumā netika atbalstīts. Tādējādi par Satversmes
tekstu kļuva vien izstrādātā instrum entālā daļa ,15 bez pamattiesību kataloga 16 jeb pil
sonisku tiesību atzīšanas principiem .17 Protams, pieņemtajā Satversmes tekstā, jau I
nodaļā, var konstatēt vairākus fundam entālus tiesību principus, atsevišķos pantos pa
rādās ari konkrētas politiskas tiesības ,18 visā Satversmē ir skaidri redzama varas dalīša
nas jeb varu krustošanās principa klātesamība, tom ēr nenoliedzami tas, ka Satversmes
otrā daļa netika pieņemta, bija nopietns Latvijas Republikas Satversmes trūkum s. Pa
zīstamākais starpneatkarības posm u un vēlāk trim das vēsturnieks Ā.Šilde to nodēvē
par kļūmi un nejaušību. Pēc viņa domām, tas ir “manāms zaudējums”, kas radies vien
ar atsevišķu partiju un grupu neapm ierinātību ar kāda partikulāra priekšlikuma no
raidīšanu. Ja Satversmes otrā daļa būtu pieņemta, tad Latvijas tiesību sistēmai tas būtu
liels atbalsts, kas paaugstinātu Latvijas pilsoņu tiesību apziņu .19 Ari otrā neatkarības
laika autoritatīvajā mācību grāmatā “Latvijas tiesību vēsture (1914-2000)” ar nožēlu
atzīts, ka “neskatoties uz nepilnībām un trūkum iem , Satversmes 2. daļas pieņemšana
būtu sekmējusi tiesiskas valsts attīstību Latvijā”.20 Zīmīgi, ka īsi pirm s 1934. gada ap
vērsum a Saeimas Publisko tiesību komisijā bija mēģinājums ierosināt jautājum u par
pilsoņu tiesību ieviešanu Satversmē .21 Nepaspēja, jo Dr. K.Ulmaņa apvērsuma rezultā
tā Satversmes faktiskā darbība tika apturēta...
13 Šilde Ā. Latvijas vēsture 1914.-1940. Valsts tapšana un suverēna valsts. Stokholma, 1976, 361. lpp.
14 Turpat.
15 Satversmes instrum entālā daļa ir norm as, kas noteic valsts varu īstenojošos valsts varas orgānus, to kom 
petences un savstarpējās attiecības. (Skat. Dr.iur. Pleps J. Promocijas darbs “Satversmes iztulkošanas konsti
tucionāli tiesiskie un metodoloģiskie problēm jautājum i”. Rīga, 2011,141. lpp.)
16 Pamattiesību katalogs ir normas, kas noteic personas u n valsts attiecības. (Skat. Dr.iur. Pleps J. Promocijas
darbs “Satversmes iztulkošanas konstitucionāli tiesiskie un metodoloģiskie problēm jautājum i”. Rīga, 2011,
141. lpp.)
17 Lēbers A. Lekcijas p a r ievadu tiesību zinātnē. II daļa. Rīga: LU Stud. Pad. grāmatnīca, 1922, 12. lpp.
18 Piemēram, Latvijas Republikas Satversmes 8. pantā noteiktās tiesības uz savu priekšstāvju vēlēšanu vai
9. pantā tiesības kandidēt par Saeimas deputātu un 80. pantā tiesības piedalīties tautas nobalsošanā un citi.
19 Šilde Ā. Latvijas vēsture 1914.-1940. Valsts tapšana un suverēna valsts. Stokholma, 1976, 363. lpp.
20 Latvijas tiesību vēsture (1914-2000). Prof., Dr.iur. Lēbera redakcijā. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture”
fonds, 2000, 489. lpp.
21 To mēģināja aktualizēt sociāldemokrāti un m inoritāšu pārstāvju partiju pārstāvji (Skat. Akm entiņš R.
Latvijas Satversmes reforma. Jurists, 1934. maijs, Nr. 5 (57), 132. lpp.)
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?:rm ā neatkarības laika sabiedriskais darbinieks Doc. R. Akmentiņš pirms 80 ga:
žurnālā “Jurists” rakstīja: grūti iztēloties, ka tauta, kurai nav bijis politiskās pār-‘•T.:ecības, būtu spējīga uz reizi radīt ideālu Satversmi, tīri vienkārši aiz zināšanu
-■ riedzīvojumu trūkum a .22 Jurists to rakstīja, domādams par Satversmes otrās da_• r.epieņemšanu, papildus norādot, ka nav iemesla runāt par m ūsu pamatlikumu kā
; .. ” :pf-konstitution”23 jeb tādu konstitūciju, kas ir kā rumpis, bez galvas .24 Akmentiņš
i č - : liedz, ka pamattiesību kataloga iekļaušana Latvijas Republikas Satversmē kalpotu
i —orāliska vērtība” un tam būtu “liela tautas politiskās audzināšanas nozīme”. Jurists
■ :Ida. ka pilsonisko tiesību minēšana nav svarīgākais pilsoņu tiesību garants. Latvi tiesības nodrošina ar “vienkāršiem speciāliem likumiem”, un šāda pamattiesību
e-Lzīvināšana īpaši neatšķiras no citām tā laika valstīm (piemēram, Francijas ).25 Līdzī; - izskatos bija arī K. Dišlers, kurš 1930. gadā norādīja, ka parasto pilsoņu tiesību
rersonas neaizskaramības, vārda brīvības, sapulču brīvības utt.) garantiju neesamība
: īre rs m ē vēl nenozīmē, ka Latvijā šīs brīvības un tiesības netiktu atzītas 26 vai būtu ap- ■- -dētas.27 Respektīvi, pilsoniskās tiesības tika nodrošinātas ar likumiem, un tādējādi
: -M m enta normatīvais regulējums aizstāja pamattiesību katalogu pirmās neatkarības
; • i. Patiešām, minētajam uzskatam var piekrist, jo pirm ā Saeima pieņēma likumus
: i_* -apulču un biedrošanās brīvību un par presi, kuri, pēc M.Skujenieka vārdiem, kļuva
: pamatakmeni pilsoņu brīvībām Latvijā, aizvietojot Satversmes otro daļu. Papildus
_«i pieņemti likumi par reliģiskām organizācijām, atceltas kārtas utt .28 Vēlāk, jau otrajā
- ž -:.<arības posmā, par pamattiesību kataloga neesamību Satversmē Eiropas Savienības
tiesnesis, bijušais Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis prof., Dr.iur.h.c., Assessor
Dipl.-Pol. E. Levits izsakās šādi: “Nav pareizs apgalvojums, ka līdz šim nav spēkā
čktiesību normas, kurām būtu augstāks juridisks spēks kā vienkāršam likumam.
Latvijas īpatnība ir tā, ka šeit līdz šim cilvēktiesību (pamattiesību) norm as nav, kā lielā«I iaļā valstīs, noteiktas tieši Satversmē, bet gan atsevišķos tiesību aktos, kuriem - izrrotot Latvijas tiesību sistēmu [..] ir augstāks juridisks spēks kā vienkāršam likumam.
- Alcmentiņš R. Latvijas Satversmes reforma. Jurists, 1934. aprīlis, Nr. 4 (56), 109. lpp.
Profesors Maksis Lazersons ir tas, kas Satversmei ir devis tam laikam populāro un būtībā nievājošo Sates apzīmējumu “Rumpf-Verffassung”, jo, nepieņemot Satversmes projekta otro daļu, kurā bija paredzēts
pjīT -tēt visas pilsoņu subjektīvās publiskās tiesības, Satversme ir nepilnīga. Par pam attiesību daļu ironisks
• - ari baltvācu jurists Baldvins fon Disterlo, kurš norādījis: krīt acīs, ka [konstitūcijas pantos] nav nekādu
-> ^ ::iu m u par pilsoņu vispārējiem pienākumiem un tiesībām, kādi nosacījumi parasti tiek uzņemti likumos
: i r valsts satversmi, ar ko viņiem nodrošināta lielāka patstāvība un negrozāmība. (Skat. Pleps J. Pamattiesību
ts z s .jg s starpkaru periodā. Jurista Vārds, 2008. 23. decembris, Nr. 48) Sakarā ar B. Distrelo uzskatiem tā
i_ c i uridiskajā periodikā izceļas viņa sarakste ar K. Dišleru, turklāt pēdējais šajā vārdu kaujā, šķiet, iziet kā
_ r irētājs. (Skat. Tieslietu ministrijas Vēstnesis, 1923. gads, Nr. 7 un Nr. 9/10)
'■* -jcmentiņš R. Latvijas Satversmes reforma. Jurists, 1934. maijs, Nr. 5 (57), 132.-134. lpp.
* Turpat.
Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Rīga: A. Gulbis, 1930, 75. lpp.
r ;’ers K. Latvijas Republikas Satversmes attīstība. Grām.: (Red.) Ārons M. Latvija desm it gados. Latvijas
ai.cs nodibināšanas un viņas pirm o 10 gadu darbības vēsture. Rīga: Jubilejas komisijas izdevums, 1928,
"5. lpp.
Ncjienieks M. Latvijas parlamenti. Grām.: (RedJ Arons M. Latvija desmit gados. Latvijas valsts nodibināšanas
** Kas pirm o 10 gadu darbības vēsture. Rīga: Jubilejas komisijas izdevums, 1928, 63. lpp.
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Tieši šis apstāklis ir izšķirošs ”.29 Lai gan E. Levits runā jau par Latviju otrajā neatkarības
laikā, minētais vienādā mērā attiecas ari uz pirmskara Latviju un sasaucas ar minētajām
tā laika autoritātēm.
Protams, demokrātiskai valstij situācijā, kad nav pamattiesību kataloga, nākas izlī
dzēties ar interpretāciju, kamdēļ jau minētais R. Akmentiņš pārliecinoši norāda, ka tie
sību uzskaitījums jeb “kvantums” nenodrošina tiesību aizsardzību, piebilstot, ka Latvijas
gadījumā drīzāk par defektu jāuzskata tas, ka ’’mums nav paredzēts pārbaudīt likumu
satversmību ”. 30 Bez šaubām viņam jāpiekrīt - galvenais nav “kvantums”, bet gan inter
pretācija. Jāsaka, ka līdzīgas diskusijas savulaik ir bijušas par pasaulē pirmās rakstiskās
konstitūcijas pamattiesību uzskaitījumu, arī secinājumi līdzīgi.31 Jāpiezimē, ka ASV ga
dījumā ir gan pamattiesīgu katalogs, gan sistēma, kurā tiesa var pārbaudīt likumu konstitucionalitāti. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka jebkāds paplašināts brīvību un tiesību

29 Levits E. Piezīm es p a r Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pam attiesības. Satversme un cilvēktiesības. Gadagrā
m ata 1999. Cilvēktiesību Žurnāls Nr. 9-12. Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. 13. lpp.
30 Akm entiņš R. Latvijas Satversmes reforma. Jurists 1934. maijs, Nr. 5 (57), 134. lpp.
31 Jautājumus par to, cik svarīgi ir pamattiesību katalogu iekļaut konstitūcijā, ir apsprieduši pirm ās rakstiskās
konstitūcijas veidotāji. ASV Konstitūcija, kas parakstīta 1787. gada 17. septembrī, spēkā stājās 1788. gada
21. jūnijā, kad to ratificēja deviņas no trīspadsmit pavalstīm. Pēc tam, kad veiksmīgi bija izdevies ratificēt pašu
Konstitūciju, Kongresā tika pieņem ti arī pirm ie desm it labojumi kā vienota pakete, kas ieguva nosaukum u
Tiesību bils (Bill o f Rights). Interesanti, ka daļa no Konstitūcijas parakstītājiem bija kategoriski pret pam attie
sību uzskaitījumu Konstitūcijā, jo uzskatīja: lai gan Konstitūcijā nav minētas indivīdu tiesības, tās ir aizsar
gātas jau ar to, ka Konstitūcijā iekļauta varas dalīšanas principa “checks and balances” sistēma. Detalizētāks
brīvību uzskaitījums federālajā konstitūcijā, pēc viņu domām , būtu lieks. Aleksandrs Hamiltons Federālistu
piezīmēs (Nr. 84.) norāda uz diviem galvenajiem iemesliem, kas, pēc viņa domām , Tiesību bila pieņem šanu
padara par lieku. Pirmkārt, Tiesību bils pēc būtības ir tautas vienošanās ar monarhu, kuras nolūks ir ierobežot
ķeizara prerogatīvas un privilēģijas. Republikas apstākļos tautai faktiski nav ar ko un par ko vienoties. Nevar
taču tauta pati ar sevi vienoties. O trkārt, viņš norāda, ka Konstitūcijas preambulā jau ir iekļauti principi, kas
labāk par jebkādu paplašinātu uzskaitījumu atzīst indivīda tiesības. Šie principi, pēc A. H am iltona domām,
ir m inēti ASV Konstitūcijas pream bulā un ar to pietiek, jo viss pārējais ir tikai interpretācijas jautājums.
Jebkāds paplašināts brīvību un tiesību uzskaitījums saskaņā ar šo viedokli ir nepietiekami izsmeļošs un ne
pieciešamības gadījumā to tāpat vajadzēs paplašināt. Cits konstitūcijas veidotājs Tomass Džefersons uzskatīja,
ka tiesības uz sirdsapziņas brīvību cilvēki nevar cilvēkiem piešķirt, jo likumdevēja pilnvaras var izplatīties
vienīgi uz tām cilvēka darbības sfērām, kuras ir jāierobežo, lai indivīds nekaitētu citiem dzīvot un darboties.
Tomass Džefersons tolaik bija ASV prezidents, turklāt viens no galvenajiem Konstitūcijas izstrādātājiem.
Viņa nostājai bija liela nozīme, taču arī tā nespēja izšķirt Tiesību bila likteni. Kā zināms, par tā ratifikāciju
iestājās pavalstu patrioti, kuri, neraugoties uz m inētajām iebildēm, tom ēr vēlējās šādu sabiedrisko līgumu.
Viņi nepiekāpīgi prasīja papildināt ASV Konstitūciju ar pamattiesībām un garantijām pret centrālo varu.
Pavalstu pārstāvji vēlējās, lai centrālajai varai visaugstākajā līmenī būtu saistoša u n obligāta personu tiesību
aizsardzība. Viņi bažījās - ja tas nenotiks, jaunā savienība var uzurpēt varu, un tādā gadījumā ar pavalstu
regulējum u vien nepietiks. Galu galā konstitucionālajām tiesībām cilvēki jāaizsargā ne tikai no Kongresa
(likumdevēja) nepamatotas iejaukšanās privātajā dzīvē, bet ari no jebkuras valsts nepamatotas darbības.
Kā zināms, Tiesību bila atbalstītāju viedoklis ir guvis virsroku, taču to, ka Konstitūcija būs jāpapildina ar
pamattiesību garantiju uzskaitījumu, jau saprata, ASV Konstitūcijas ratifikācijai ejot uz beigām, jo vairākas
pavalstis (piemēram, Masačūsetsa un Ņūhempšīra) ASV Konstitūciju ratificēja ar atrunu, ka Tiesību bilam
jeb sadaļai par pilsoņu tiesībām ir jābūt obligāti pieņem tai pēc Konstitūcijas spēkā stāšanās. Ja Tiesību bila
piekritēju viedoklis tiktu noraidīts, iespējams, varētu izjukt jaunā, tikko izveidotā federālā valsts. (Skat.
Balodis R. A m erikas Savienoto Valstu Konstitūcijas Pirmā labojuma nozīm e un izpratnes transformācija (I).
Likums un Tiesības, 2006, 8. sēj., Nr. 9 un Nr. 10).
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skaitījums nebūs izsmeļošs un to var izvērst32 vai atvasināt jaunas tiesības. Respektīvi,
: ēicam tiesības piemīt no dzimšanas tāpēc, ka cilvēks ir cilvēks un neviena valsts vara
I: nevar ne piešķirt, ne atņemt. K. Dišlers pirmajā neatkarības laikā attīsta ideju par
' -‘versmi materiālā un formālā izpratnē ,33 paužot uzskatu, ka demokrātiskā republikā
.
ribā no monarhijas vara atrodas tautas rokās, kamdēļ pilnībā pietiek ar 1., 2., 3. un
- >itversmes pantu. Minētajos pantos atšķirībā no pārējās Satversmes, kas lielākoties rer _ ē procedūras, bet nenosaka vērtības ,34 parādās vispārējie tiesību principi, kas var kalr* : prioritātes kārtības noteikšanā starp konstitūciju formālā un konstitūciju materiālā
• : ::mē ”.35 No tiesību teorijas viedokļa, vispārējie tiesību principi uzskatāmi par patstā■iem tiesību avotiem 36 un pirmajā neatkarības laikā tos pazina, jo Senāts tos sistemā• pielietojis lietu izspriešanā .37 Principu vidū izdalās pamatnorma, kas ir ceļrādis visai
līn ija s valstij, - Latvijas Republikas Satversmes 1. pants. Minētais konstitūcijas pants
r konisks (“Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika”), tomēr ļoti jēdzienietilpīgs,
* *ura izriet virkne citu vispārēju tiesību principu .38 Latvijas suverēns būtībā ir bez
;-_nām , kategoriski pateicis - mēs gribam dzīvot demokrātiskā, tiesiskā valstī. Likumt a m Satversme tādējādi nosaka, kādas rakstītas normas viņam ir jāraksta, kādam
r Ir'ūt šo rakstīto tiesību norm u saturam, lai tās būtu leģitīmas, tiesiskas .39 Jāsecina:
■:: i jgoties uz to, ka 1922. gadā Satversme tika pieņemta bez otrās daļas “Pamatnoteikur ir pilsoņu tiesībām un pienākumiem”, Latvijas Republikas Satversme tika pieņemta
-• ram atnorm u - Satversmes 1. pantu -, kas arī noteica valsts saturu. Autoritārismam
gada 15. maijā nākot pie varas, Satversme kā valsts pam atnorm a faktiski tika ap. :ē:a ne tikai varas dalīšanas principa sakarā (Ulmanis savās rokās antikonstitucionāli
•^rlb a, kā zināms, likumdevējvaru un izpildvaru), bet arī pirmās nodaļas, galvenokārt
: rmā panta dēļ.

I -rceralist Papērs No. 84. Pieejams: http://www.restoringam erica.org/docum ents/federalist/federalist_84.
«JfB L

*
rrsm e formālā nozīm ē ir likums (vai dažreiz vairāki atsevišķi likumi), kurš pieņemts no pilsoņu
« t1. —i vai Satversmes sapulces, vai arī no parlam enta sevišķi formālā kārtībā un nosaukts par “Satversmi”,
“«restitūciju” “pam atlikum u” vai tamlīdzīgi. Bieži šis likums (Satversme, konstitūcija) ietver tikai daļu no
* — i~ . kas attiecas uz satversmi materiālā nozīmē, un šo norm u otra daļa meklējama citos likumos (pieirērīrr.- vēlēšanu likumā, m inistru iekārtas likumā, parlam enta reglamentā utt), kuri kopā ar konstitūciju
« a d i* rormālo satversmi plašākā nozīmē.” (Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Rīga: A.Gulbis,
- 90.-91. lpp.)
* Irr.in s G. Eiropas Savienības nākamais solis - valsts. Jurista Vārds, 2009. 22. decembris, Nr. 51/52.
* : e:ersons M. Vispārējie tiesību principi un Satversmes tiesas kompetence. Jurista Vārds, 2011. 3. jūnijs,
V t 18.
* : ii-:r.ig ie tiesību avoti ir: 1) vispārējie tiesību principi; 2) norm atīvie tiesību akti; 3) ieradum u tiesības.
:. .
ti ir: 1) judikatūra; 2) doktrīna; 3) citi (Rezevska D. Judikatūra kā tiesību avots: izpratne unpielietoLatvijas Republikas Augstākās Tiesas Biļetens Nr. 1. 2010. novembris, 29. lpp.).
r i • va [Rezevska] D. Vispārējo tiesību principu nozīm e un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005,13. lpp.
“ rir. ersmes tiesa. 2009-94-01. 13.05.2010. Secinājumu daļas 16.1. punkts; skat. arī: Satversmes tiesa. 04-03
*> 1 ;■06.1998. Secinājumu daļa; Satversmes tiesa. 04-07 (99). 24.03.2000.
I T_rpat, 30. lpp.
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III. Cilvēka pamattiesību konstitucionalitātes problemātika
pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
Atjaunotās Latvijas Republikas pilsoņiem pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu
sākum ā priekšstati par cilvēktiesībām bija pretēji demokrātiskā un tiesiskā valstī val

došajiem .40 Padomju izglītības un komunistiskās ideoloģijas uzslāņojumu dēļ bija plaši
izplatīta skeptiska attieksme pret cilvēktiesību jēdzienu .41 Šai sovjetiskajai jeb padomju
tiesiskajai izpratnei, kas Latvijā prevalēja arī neatkarības atjaunotāju apziņā, bija rakstu
rīgi, ka cilvēktiesību normas nepieciešams “iedarbināt” ar citiem normatīvajiem aktiem
(likumu, instrukcijām utt.), jo tās esot pārāk abstraktas .42 Atcerēsimies PSRS un Latvijas
kā šīs savienības subjekta konstitūcijas, kas ņirbēja no brīvībām un tiesībām, taču praksē
nedarbojās. Neatkarības deklarācijas autori dokumenta 8 . punktā ierakstīja valsts ap
ņemšanos ievērot sociālās, ekonomiskās, kultūras tiesības un politiskās brīvības. Turpat
arī ir iekļauts nosacījums par iepriekšminēto tiesību un brīvību apjomu, kas jāievēro.
Tām “jāatbilst vispāratzītām starptautiskām cilvēktiesību normām”.
Atšķirībā no pirm ā neatkarības laika prātojumiem sakarā ar pamattiesību kataloga
neesamību Satversmē pēc neatkarības atjaunošanas Latvija bija nokļuvusi politiskajā tel
pā, kur cilvēktiesības funkcionē tieši un nepastarpināti ,43 neatkarīgi no tā, cik konkrēti
cilvēktiesību normas ir izvērstas normatīvajos aktos. Cilvēktiesību ievērošana atkarīga
no tiesiskās realitātes, jo cilvēktiesību norm u teksti, kā nacionālie (piemēram, Satversmē
noteiktās pamattiesības), tā starptautiskie (konvencijas, līgumi un deklarācijas), ir vien
orientējošie kritēriji, uz kuriem balstās cilvēktiesību realitātes jautājums .44
1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācijas autori uzskatīja, ka Satversme ir noveco
jusi, tāpēc jāizstrādā jauna valsts konstitūcija. Kā atzīmējis viens no Neatkarības deklarā
cijas izstrādātājiem akadēmiķis, profesors, Dr.iur., Dr.habil.sc.pol. T. Jundzis, priekšliku
mu par jaunas Satversmes veidošanu izraisīja apstāklis, ka 1922. gada Satversmē nebija
sadaļas par cilvēka un pilsoņa tiesībām un brīvībām .45 Neatkarības deklarācijas 7. punktā
tika paredzēta attiecīgas komisijas izveidošana, kas strādātu pie jaunas Satversmes re
dakcijas, kas atbilstu “pašreizējam politiskajam, ekonomiskajam un sociālajam stāvok
lim”. Balstoties uz minēto, 1990. gada 31. jūlijā Latvijas Republikas Augstākās padomes
ietvaros tika izveidota speciāla darba grupa ,46 kurā darbojās 22 deputāti. Pārejas laika
40 Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājum i Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr.
Ziemele I. (Red.). Rīga: Izglītības soļi, 2000, 258. lpp.
41 Muižnieks N. Aktuāli cilvēktiesību jautāju m i Latvijā: praktiķa vērtējums. Cilvēktiesību Žurnāls, 1996, Nr. 3,
12. lpp.
42 Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.). Rīga: Izglītības soļi, 2000, 260. lpp.
43 Levits E. Cilvēktiesības Eiropas Savienības tiesību sistēmā. Likums un Tiesības, 2000, 2. sēj., Nr. 11 (15),
333. lpp.
44 Levits E. Eiropas Padom e un tās konvencijas. Eiropas Padomes līgumu izlase. Rīga: Elpa, 2000,9. lpp.
45Jundzis T. Divvaldības periods. 1990. gada 4. maijs, 1991. gada 21. maijs. Grām.: Latvijas Valsts atjauno
šana. 1986.-1993. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko
pētījum u centrs, 1998, 250. lpp.
46 Par darba grupas izveidošanu Latvijas Republikas Satversmes jaunās redakcijas u n Latvijas Republikas
pilsonības koncepcijas projekta izstrādāšanai: LPSR AP lēmums. Latvijas Republikas Saeimas un Valdības
Ziņotājs, 1990. 16. augusts, Nr. 33.
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i r ;->ne, kas saucās “Pamatlikums pārejas periodam”, bija gatava 1991. gada 6 . jūnijā
_* ~ - i iesniegta AP Prezidijam .47 Likumprojekts sastāvēja no 95 pantiem un tika piezcrzzi pirmajā lasījumā .48 Iespējams, Augstākā Padome, visticamāk, to būtu izskatījusi
- - - -r o s divos balsojumos un pieņēmusi, taču 1991. gada 19. augusta PSRS valsts apa mēģinājums tam pielika punktu. Projekts ietvēra arī pamattiesību katalogu.
-: iunotās Latvijas Republikas likumdevējs, demontējot padomju tiesību sistēmu
_* . Jojot tiesisko pamatu demokrātiskās sistēmas funkcionēšanai, izstrādāja virkni
_^ _ 9kuri praktiski iedzīvināja pamattiesības dzīvē.
laika posmā līdz 5. Saeimas sasaukšanai tika pieņemti vairāki likumi, kuri garantēja
xš_-ia brīvību ,50 reliģijas brīvību ,51 apvienošanās brīvību ,52 taisnīgu tiesu 53 un tiesības uz
ita aizstāvību tiesā ,54 nodrošināja tiesības veikt uzņēmējdarbību 55 un citas tiesības
m : T'.ības .56 Atsevišķi jāmin 1937. gada Civillikums, kuru pamatā atjaunoja sākotnējā
-riakciiā; izņēmums ir Ģimenes tiesību sadaļa, kas tika nopietni labota, lai ievērotu dzi- _~v_ līdztiesības pamatprincipus. Minētajos normatīvajos aktos virknei PSRS režīma
...-.i nefunkcionējošu pamattiesību tika atrunāti darbības principi. īpaši šai liberalizējošo
iemokratizējošo likumu plejādē jāmin 1991. gada 10. decembrī pieņemtais konstitu- la is likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi .” 57 Likums bija konstitucionāls
pēc nosaukuma, jo šī likuma normas nevar uzskatīt par juridiskajā hierarhijā augstāTurklāt Latvijas Republikas Satversmē atšķirībā no LPSR tiesiskā regulējuma vist ir nav paredzēta tāda likumu kategorija kā konstitucionālie likumi .59 Paši AP deputāti,
_v__—u apspriežot trešajā lasījumā, nopietni šaubījās gan par likuma konstitucionalitāti,
rar to, saskaņā ar kuru no konstitūcijām šis likums tiek pieņemts .60Apšaubāmā statu* - - • ņš A. Piezīmes par Neatkarības deklarāciju. Grām.: Jundzis T. (Zin. red.) 4.maijs. Rakstu, atm iņu un
- - - -K-’itu krājums p a r Neatkarības deklarāciju. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 239. lpp.
*
ekta darbu nopietni kavēja konceptuālas neskaidrības un arvien pieaugošās Latvijas Tautas frontes
17? frakcijas deputātu prasības neveidot jaunu pam atlikum u, bet gan grozīt 1922. gada Satversmi.
* : . <d - R., Kārkliņa A. Valsts tiesību attīstība Latvijā: otrais neatkarības laiks. LU žurnāls Nr. 1. Juridiskā
n s ī —e. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010, 25.-52. lpp.
■ ? ir presi un citiem masu informācijas līdzekļiem: LR likums. Ziņotājs, 1991. 14. februāris, Nr. 5.
reliģiskajām organizācijām. Ziņotājs, 1990.4. oktobris, Nr. 40.
? ir sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām: LR likums. Ziņotājs, 1993. 14. janvāris, Nr. 1; Par
'iTjedrībām: LR likums. Ziņotājs, 1991. 31. janvāris, Nr. 3/4.
* : ir nesu varu: LR likums. Ziņotājs, 1993. 14. janvāris, Nr. 1.
* lir ā ia s Republikas Advokatūras likums: LR likums. Ziņotājs, 1993. 14. janvāris, Nr. 28.
f _-i_- Latvijas Republikas U zņēm um u reģistru: LR likums. Ziņotājs, 1990. 6. decembris, Nr. 49.
* ?=r Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību u n tiesībām uz kultūras autonomiju: LR likums.
I.r.::Ji-s. 1991. 6. jūnijs, Nr. 21.
in stitu cio n ālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes
** ■zIdības Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
* r -e d e J. Latvijas Nacionālā cilvēktiesību likumdošana Eiropas Cilvēktiesību konvencijas kontekstā. Grām.:
tmczis T. (Zin. red.) Baltijas valstis likteņgriežos. Politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskās sadarbības
r~:c J m a s u z X X Igadu sim teņa sliekšņa. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 1998, 276. lpp.
~
- M. Satversme Eiropas cilvēktiesību standartu kontekstā. Cilvēktiesību Žurnāls. 1999. 42.-43. lpp.; Bisen I Satversmes reforma. Satversmes reforma Latvijā: par un pret. Ekspertu seminārs. Rīga, 1995. 15. jūnijs,
Sociāli ekonomisko pētījum u institūts “Latvija”, 1995. 12. lpp.
* No LR AP pirmās sesijas 1990. gada 3. maijs-1993. gada 5. jūlijs 45. sēdes (1991. gada 10. decembri) ste- > r-.n m as, 198. burtnīca. Latvijas Vēstnesis, 2006. 20. aprīlis.
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sa dēļ un tāpēc, ka likumam no normatīvo aktu hierarhijas nebija nekāda konstitucionāla
ranga, eksperti ir konstatējuši, ka likums savu uzdevumu pildīja vāji.61 Likumā “Cilvēka
un pilsoņa tiesības un pienākumi” cilvēka pamattiesības tika uzskaitītas ļoti plaši,62 jo
likumdevējs to izstrādāja, pārņemot vairākos starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos
rakstīto. Likums sastāvēja no 44 pantiem, kas bija sadalīti trīs nodaļās: vispārējos notei
kumos, pilsoņu tiesībās un pienākumos un visu cilvēku tiesībās un pienākumos. Lai arī
likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” tikai pēc nosaukuma bija konstitucio
nāls, tas aizpildīja tukšo cilvēktiesību nišu līdz pat 1998. gada oktobrim, kad spēkā stājās
Satversmes 8 . nodaļa. Jāsaka, zināmas pārmaiņas cilvēktiesību aizsardzības jomā notika
vēl pirms 1998. gada, kad 1997. gada 27. jūnijā Latvijā spēkā stājās 1950. gada 4. novembra
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un vairāki tās protokoli.63
Līdz ar konvenciju, kas joprojām tiek uzskatīta par visefektīvāko tiesību aizsardzības lī
dzekli pasaulē ,64 Latvijai saistoši kļuva Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi, kas vienā
mirklī lika kritiski pārskatīt savu tiesību sistēmu, jo šādi tika dota iespēja aizpildīt “likumu
robus” un mainīt nepareizu praksi .65
Jāsecina, ka līdz pat 1998. gadam, kad Satversme tika papildināta ar esošo VIII
nodaļu ,66 kas komentēta šai izdevumā, pamattiesības Latvijā tika nodrošinātas līdzī
gi kā pirmajā neatkarības posmā līdz 1934. gadam - ar atsevišķu likumu palīdzību.
Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākum i” jāatzīst par paras
tu likumu, kurā pamattiesības uzskaitītas vienkopus, taču juridiskā ziņā tam bija vien
deklaratīva, nevis praktiska nozīme. Latvija, izvirzot sev stratēģisku mērķi - tuvināt
61 Satversme un cilvēktiesības. Gadagrāmata 1999. Cilvēktiesību Žurnāls, Nr. 9-12, Rīga: LU Cilvēktiesību
institūts, 2000, 7. lpp.
62 Piemēram, 3. pantā (cilvēka tiesības uz īpašum u), 18. pantā (tiesības uz taisnīgu tiesu), 21. pantā (m an
tošanas tiesības), 33. pantā (autortiesību aizsardzība) 22. pantā (tiesības veikt uzņēmējdarbību), 36. pantā
(ģimenes un laulības tiesības) utt.
63 Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2., 4.,
7. un 11. protokolu: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997. 13. jūnijs, Nr. 143/144 (858/859).
64 Mits M. Eiropas cilvēktiesību aizsardzības sistēma. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas
Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000, 53. lpp.
65 Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņas un Latvijā cilvēka tiesības darbotos līdzīgi kā Lielbritānijā, kur nav
rakstiskas konstitūcijas. Saskaņā ar 1994. gadā pieņem to likum u “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem
līgumiem” (13. pants) ratificēto starptautisko līgumu norm as ir spēkā pat tad, ja Latvijas likumos ir citāds re
gulējums. Respektīvi, tiesību norm u kolīziju gadījumā piemērojama ir starptautiskā līguma norma. Protams,
rezultāts būtu tāds pats, tikai jāņem vērā, ka cilvēktiesības ir viena no tām tiesību jom ām, kur prakse lielā
m ērā ir saistīta ar tiesu darbību, jo tieši tiesu spriedumos paustie principi u n juridiskās atziņas cilvēktiesību
jautājum os ļauj sasniegt taisnīgu rezultātu, bet tiesnešiem, spriežot lietas, nevajadzētu vienm ēr konkrētos
nolēm um us pam atot ar starptautiskām konvencijām vai citu tiesu atziņām. Tiesu atziņām ir vadlīniju rak
sturs, kam jākalpo konstitūcijās u n likumos nostiprināto tiesību satura noskaidrošanai. Šādiem gadījumiem
drīzāk vajadzētu būt izņēm umiem, nevis praksei. Turklāt vienm ēr pastāvētu iespēja arī izm antot 1. panta
legāldefinīciju [Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika], lai, balstoties uz pamattiesību atvērtības
klauzulu, attiecīgās tiesības un brīvības “ielasītu”. Satversmes 1. pantā noteiktais demokrātijas jēdziens ir t.s.
fu n k cio n ā la is ju rid isk a is jē d z ie n s , k a s a ttieca s gan u z lēm um u pieņem šanas procesu, gan pam atvērtībām
demokrātiskā valstī. Tomēr, jāteic, Eiropā šāda prakse būtu drīzāk izņēmums.
66 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998. 23. oktobris, Nr. 308/312
(1369/1373).
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-a r 15 tiesību aktu Eiropas standartiem - , 67 izjuta zināmu diskomfortu dēļ pamattie■r z - eesamības Satversmē .68 Arī starptautiskie eksperti norādīja uz faktu, ka atšķirībā
t: : :i_-n valstīm 69 Latvijā cilvēka pamattiesībām nav noteikts konstitucionāls rangs un
ī - ;-> ne būtu papildinām a .70 Viss šis apstākļu kopums lika Saeimai uzsākt darbu pie
š . r e~?nes VIII nodaļas izstrādes, un publiski izskanēja cerība, ka nodaļas pieņemšana
TCE.--ā> spriedzi starp iedzīvotājiem un valsts aparātu, tādējādi stabilizējot demokrāis tc Lonijas valsti.71

IV. Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļa
Niv iaubu, ka vieni no nozīmīgākajiem Satversmes grozījumiem kopš tās pieņemšarroiām ir Satversmes 1998. gada 15. oktobra grozījumi,72 kuri papildināja Satversm
ranu - VIII nodaļu. Satversmes VIII nodaļas izstrādāšana un pieņemšana savā
■itr r ī ?iia simboliska parāda kārtošana jeb iepriekš neizpildīta mājasdarba pabeigšana.
‘' n e s papildināšana ar VIII nodaļu ir īpaši būtisks notikums no konstitucionālo
jē s b a viedokļa, jo personu pamattiesību regulējums no šī brīža tiek ietverts hierarhi- r_rā augstākstāvošajā normatīvajā aktā - valsts konstitūcijā. Ņemot vērā Satversmes
TC3 : ribas principu ,73 Latvijas Republikas Satversme ir jāuztver kā vienots veselums un
. - r Tvertās normas ir tulkojamas sistēmiski; līdz ar VIII nodaļas pieņemšanu Latvijas
'«er er>me ir ieguvusi nevis galvu, kā savulaik Satversmes otro daļu apzīmēja pirmajā ner -.iribas posmā, bet pamatu. Satversmē ir iekļauts visai plašs tiesību katalogs. Satversmē
r - i r pilsoniskās un politiskās tiesības, gan ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības,
—r iri 'trešās paaudzes tiesības” - tiesības uz labvēlīgu vidi.
Satversmes VIII nodaļa izstrādāta, ievērojot pagājušā gadsimta sākuma latviešu vac o is specifiku un juridisko lakonismu. Nodaļas norm u saturs tika veidots, ievērojot
'^r- ;rm e s iekšējo formu un stilu, tāpēc cilvēka pamattiesības Satversmē ierakstītas visjārigā formulējumā .74 Tas noteikti atstāj zināmu iespaidu uz interpretāciju, lai gan pieka cilvēktiesības tiek formulētas visai abstrakti, tādēļ to saturs nosakāms saprā"r

ums par Ministru kabineta sastādīšanu un Deklarācija par M inistru kabineta iecerēto darbību. Diena,
-*-5 23. novembris.
*
G. Kā pilnveidot mūsu valsts Satversmi. Satversmes reforma Latvijā: par un pret. Ekspertu seminārs.
15. jūnijs. Rīga: Sociāli ekonomisko pētījum u institūts “Latvija”, 1995, 39. lpp.
* - r—eram, kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā 1992. gadā tika pieņemtas jaunas konstitūcijas, kurās iekļautas
- :tm a s pamattiesību sadaļas.
•
: ies uz ANO Cilvēktiesību komitejas locekļu jautājum iem . Cilvēktiesību Žurnāls, 1996, Nr. 2,
'• -" - .pp. Citēts pēc: Pleps J. Pamattiesību katalogs starpkaru periodā. Jurista Vārds, 2008. 23. decembris,
V: 4? (553).
~ li-n ts E Piezīmes p a r Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pam attiesības. Satversme un cilvēktiesības. Gadagrāly99. Cilvēktiesību Žurnāls Nr. 9-12. Rīga: Latvijas Universitāte, 1999, 17. lpp.
■ v u m i Latvijas Republikas Satversmē: LR likums. L atvijas Vēstnesis, 1998. 23. oktobris, Nr. 308/312
3 * 9 1373).
fiar ersmes tiesa. 2010-29-011. 18.02.2011. Secinājumu daļas 15. punkts.
1 v ersmes tiesa. 2004-18-0106. 13.05.2005. Secinājumu daļas 5. punkts; Satversmes tiesa. 2007-03-01.
1 X,_. Secinājumu daļas 11. punkts.
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tīgas interpretācijas ceļā, par pamatu ņemot indivīda lomu Rietumu demokrātijā .75 Sat
versmes Pamattiesību nodaļas izstrādātāji paši apzinājās trūkum us ,76 kas saistīti ar vēlmi
saglabāt grozījumiem Satversmes valodas un juridiskās tehnikas stilu .77 Formulējumi
lakonisma dēļ iepaliek Konvencijas sniegtajiem plašajiem un konkrētajiem kritērijiem .78
īpaši tas attiecas uz ierobežojumiem, kas atšķirībā no Konvencijas katrā pantā iekļauta
jiem Latvijas Satversmē rodami vien 116. pantā, un šāda konstrukcija nav sastopama ne
vienā citā valstī.79 Atšķirībā no 1922. gada Satversmes otrās daļas projekta VIII nodaļai
nav izmantots kādas vienas konstitūcijas prototips (jāatceras, ka Satversmes otrās daļas
paraugs bija Vācijas 1919. gada konstitūcija, kas iesaukta par Veimāras konstitūciju), bet
saturiski tā orientēta uz Konvenciju un ANO dokumentiem.
Satversmes VIII nodaļā ietvertās normas tulkojamas atbilstoši starptautiskajiem
cilvēktiesību dokumentiem, kas arī nosaka Satversmes VIII nodaļas komentāru īpat
nības - daudzas atsauces uz ECT spriedumiem un starptautiskiem līgumiem. Vienlai
kus Satversmes VIII nodaļu un tās komentārus nedrīkst uzskatīt tikai par starptautisko
cilvēktiesību dokumentu konspektu, tas ir nacionālās juridiskās kultūras sasniegums.
Manuprāt, šie fundamentālie Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas komentāri ir
labākais pretarguments pārm etum iem par Satversmes lakonismu, pamatīgs palīgmate
riāls tiesu varai un pirm kārt jau pašiem cilvēkiem savu tiesību aizsardzībā.
Profesors, Dr.iur. R in golds B alodis

75 Levits E. Cilvēktiesību normas un to juridiskais rangs Latvijas tiesību sistēmā. Juristu Žurnāls Nr. 5. Cilvēk
tiesību Žurnāls Nr. 6, 1997, 32.-53. lpp.
76 Satversme un cilvēktiesības. Gadagrāmata 1999. Cilvēktiesību Žurnāls Nr. 9-12. Rīga: Latvijas Universitāte,
Nr. 21, 1999, 64,-65. lpp.
77 Turpat, 51. lpp.
78 Vildbergs H.J., Feldhūne G. Atsauces Satversmei: mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003,
125. lpp.
79 Pleps Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2 004, 719. lpp.
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Metodoloģiskas piezīmes
Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas komentāriem
Lasītāju ērtībai turpm āk norādīta informācija, kas var atvieglot kom entāru lietošanu.
Satversmes VIII nodaļas komentāri izstrādāti pēc vienotām vadlīnijām. Gandrīz visiem
Satversmes komentāriem ir līdzīga struktūra: ievads, normas ģenēze un saturs.
Ievadā ietverts attiecīgās pamattiesības vēsturisks apskats (idejas pirmsākumi un tās
evolūcija rietumu tiesību lokā), pētītas Satversmē ietvertajai tiesībai ekvivalentas vai
līdzīgas tiesības starptautiskajos līgumos un ārvalstu konstitūcijās. Autori analizējuši
Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Somijas, Šveices konstitūcijas, kā arī citu valstu kon
stitūcijas, ja tajās ietvertais regulējums ir atšķirīgs un interesants.
Komentāra daļā par normas ģenēzi analizēta attiecīgās normas priekšvēsture. Autori,
kur vien tas bijis iespējams un nepieciešams, pētījuši Satversmes sapulces Satversmes
komisijas un Satversmes 2. apakškomisijas sēžu protokolus, kā arī Satversmes sapulces
stenogrammas. Gandrīz visi autori izmantojuši Satversmes sapulces stenogrammas, kas
2006. gadā publicētas elektroniskajā izdevumā,1tādēļ arī autoru atsaucēs norādīts attie
cīgais Satversmes sapulces sēdes datums vai lapaspuse elektroniskajā izdevumā. Komen
tārā analizēta arī normas priekšvēsture laika posmā no 1990. līdz 1998. gadam - autori
izmantojuši gan konstitucionālo likumu “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”, gan
Satversmes VIII nodaļas izstrādāšanas materiālus (Saeimas Juridiskās komisijas un īpaši
Satversmes projekta izstrādei izveidotās apakškomisijas sēžu protokolus, dažādus atzi
numus un citus Saeimas arhīva materiālus).
Komentāros nav ietvertas atsauces uz biežāk tekstā minētajiem starptautiskajiem lī
gumiem (Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, Starptau
tisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām u.c.) un normatīvajiem aktiem (Civil
likumu, Krimināllikumu, likumu “Par tiesu varu”, konstitucionālo likumu “Cilvēka un
pilsoņa tiesības un pienākumi” u.c.). Atsauces uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Latvijas
Republikas Satversmes tiesas un Latvijas Republikas Augstākās tiesas nolēmumiem ie
tver nolēmuma identificēšanai nepieciešamos datus (Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolē
mumiem - lietas nosaukums angļu valodā, nolēmuma datums un pieteikuma numurs,
Augstākās tiesas un Satversmes tiesas nolēmumiem - lietas num urs un nolēmuma da
tums). Lasītāju ērtībai izmantoto avotu sarakstā norādītas arī ziņas par Satversmes tiesas
nolēmuma publicēšanu un lietas nosaukums. Izdevumā nav iekļautas atsauces uz ārval
stu konstitūcijām, taču komentāros izmantoto konstitūciju saraksts pievienots izdevuma
beigās ar norādi par to pieejamību attiecīgās valsts parlamenta mājaslapā.
Komentāru izdevuma noslēgumā ievietots visā izdevumā izmantoto avotu saraksts.
Projekta zinātniskais līdzstrādnieks,
LU Juridiskās fakultātes lektors E dvīn s D an ovskis

I atvijas Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta
apspriešana un apstiprināšana. Rīga: Tiesu nam u aģentūra, 2006.
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Priekšvārds. Ringolds B alodis ................................................................................................. 3
Ievads Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas komentāriem. Ringolds Balodis ..... 6
Metodoloģiskas piezīmes Latvijas Republikas Satversmes
VIII nodaļas komentāriem. Edvīns D anovskis .................................................................. 17
89. Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi,
likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. Juris R udevskis ............ 21
90. Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Juris Rudevskis ........................................... 61
91. Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek
īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Egils L e v its ......................................................... 73
92. Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.
Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu.
Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu
atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.
Jautrīte Briede, Ieva Višķere, Gatis Litvins, Agris Bitāns, Edvīns D a n ovskis ................ 119
93. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Valentija Liholaja .............................. 165
94. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību.
Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu.
M ārtiņš Paparinskis .............................................................................................................183
95. 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.
Agris Bitāns, Andrejs Judins ............................................................................................... 205
96. Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences
neaizskaramību. Edvīns Danovskis, M āris Ruķers, Inese-Lībiņa-Egnere ...................... 237
97. Ikvienam, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā,
ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu. Juris G rom ovs .......................... 267
98. Ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas. Ikviens, kam ir Latvijas pase,
ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā, un viņam ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā.
Latvijas pilsoni nevar izdot ārvalstīm, izņemot Saeimas apstiprinātajos
starptautiskajos līgumos paredzētos gadījumus, ja ar izdošanu netiek pārkāptas
Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības. Inese N iku ļceva ......................................... 289
99. Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību.
Baznīca ir atdalīta no valsts. Ringolds Balodis ................................................................. 319
100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt,
paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.
A rtūrs K u č s .......................................................................................................................... 343
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101. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā
piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā ari pildīt valsts dienestu.
Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi,
.<as pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim,
kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā
piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.
Gunārs K u siņ š ..................................................................................................................... 375
112. Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās
un citās sabiedriskās organizācijās. Jānis N e im a n is ....................................................... 395
103. Valsts aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču un gājienu,
kā arī piketu brīvību. Jānis P leps ....................................................................................... 413
104. Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts
_n pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības.
Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā. Jautrīte B riede ............................. 445
115. Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. īpašumu nedrīkst izmantot pretēji
sabiedrības interesēm. īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.
Irašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai
m ēm u m a gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.
Kaspars B a lo d is ................................................................................................................... 459
106. Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu
a:bUstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts.
Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu
■_r. to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu. Inga B ite ....479
11". Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam
arbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu,
•ā ari tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.
A rtis Stučka, M āris B adovskis ............................................................................................ 503
11S. Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot.
balsts aizsargā arodbiedrību brīvību. A nita K ovaļevska ................................................ 527
109. Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma,
darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.
A rita K ovaļevska ................................................................................................................. 549
110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti,
r n e n i , vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem,
rēm iem , kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.
Kristīne Dupate, Inga R ein e ............................................................................................... 571
111. Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās
Tilīdzības minimumu. Solvita O lsen a ............................................................................. 611
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112. Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju
bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta.
Kristīne Jarinovska .............................................................................................................. 635
113. Valsts atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību,
kā arī aizsargā autortiesības un patenttiesības. Jānis R ozen felds .................................. 679
114. pants. Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības
saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Ineta Z iem ele ......... 695
115. Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas
par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.
Silvija Meiere, Ilm a Č ep ā n e ............................................................................................... 717
116. Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā,
deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā,
simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos,
lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu,
sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto
nosacījumu pamata var ierobežot ari reliģiskās pārliecības paušanu. Jānis P leps ......737
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89. Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības
saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai
saistošiem starptautiskajiem līgumiem.
Juris Rudevskis
Satura rādītājs
A. Ievads................................................................................................................................ 21
1. Jēdzienu skaidrojum s................................................................................................. 21
2. Pamattiesības un dem okrātija................................................................................... 24
3. Pamattiesību klasifikācija........................................................................................... 25
4. Pamattiesību avoti....................................................................................................... 26
3. Satversmes 89. panta tvērums ratione p erson ae ........................................................... 30
1. Pamattiesību subjekti................................................................................................. 30
2. “Valsts” jēdziens un valsts pienākum i...................................................................... 32
3. Latvijas valsts jurisdikcija.......................................................................................... 33
4. Latvijas valsts atbildība par ārvalsts rīcību.............................................................. 35
5. Valsts atbildība par privātpersonas rīcīb u ............................................................... 38
C. Pamattiesību norm u interpretācijas principi............................................................... 39
1. Tiesībkonformās interpretācijas princips................................................................ 39
2. Minimālo garantiju princips..................................................................................... 40
3. Tiesību efektivitātes princips..................................................................................... 43
4. Evolutīvās interpretācijas princips............................................................................ 45
5. Pamattiesību ierobežojumi........................................................................................ 46
D. Xo pamattiesību normām izrietošās papildu tiesības un saistības........................... 53
1. Tiesības zināt savas tiesības....................................................................................... 53
2. Tiesības uz taisnīgu lēmuma pieņemšanas procesu............................................... 53
3. Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli.................................................... 56
4. Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums....................................................... 56

A. Ievads
1. Neraugoties uz tā lakonismu un šķietami deklaratīvo raksturu, Satversmes 89. pants
ir ļoti svarīgs. Šī vispārējā norm a tiešā vai netiešā veidā nosaka pamatprincipus, kuriem
pakļaujas visu sekojošo pantu (90.-116.), kā arī atsevišķu citu Satversmes pantu iztulko
šana un piemērošana.

1. Jēdzienu skaidrojums
2. Satversmes VIII nodaļas virsraksts ir “Cilvēka pamattiesības”, un šāds termins tiek
!:etots arī šīs nodaļas ievadpantā, t.i., 89. pantā. Juridiskajā un politiskajā diskursā tikpat
rieži, ja ne biežāk, tiek lietots termins “cilvēktiesības”. Turklāt laiku pa laikam parādās arī
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trešais termins - “pamatbrivības”. Gan Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statūtu
1. panta trešā daļa, gan Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas
virsraksts lieto abus terminus: “cilvēktiesības” un “pamatbrivības”. Kāda ir atšķirība starp
šiem jēdzieniem?
3. Runājot vispirms par term inu “cilvēktiesības” (fr. “droits de rhom m e”), tā lieto
jums pirmoreiz ir fiksēts 1770. gadā Amsterdamā franču valodā publicētajā grāmatā
“Abu Indiju vēsture”.1Lai gan grāmata iznāca anonīmi, šobrīd tiek uzskatīts, ka tās autors
bija franču polemists Ž.T.F. Reināls ( G.T.F. R eynal) sadarbībā ar slaveno apgaismības
laikmeta enciklopēdistu D. Didro (D. D iderot). Tiesisko leģitimāciju šis termins pirm o
reiz ieguva 1789. gada 26. augustā, kad Francijas Nacionālā Asambleja pieņēma “Cilvēka
un pilsoņa tiesību deklarāciju”.2 Tomēr līdz pat Otrā pasaules kara beigām un ANO Vis
pārējās cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanai 1948. gada 10. decembrī “cilvēktiesību”
jēdziena semantiskais tvērums vēl bija visai neskaidrs, un tas balansēja uz tiesību, ētikas
un politikas robežas. Turklāt dažās valodās šajā ziņā vēl nebija nostiprinājusies vienota
terminoloģija (franču vai. droits de l’hom m e, droits humains, droit hum ain, angļu vai.
hum an rights, rights o f m an 3 utt.). Tikai pēc 1948. gada mēs varam runāt par cilvēktiesī
bām kā atsevišķu transversālu (t.i., šķērsgriezenisku, caur visām tiesību nozarēm ejošu)
tiesību bloku.
4. Šajā ziņā ir svarīgi izšķirt trīs cilvēktiesību jēdziena definīcijas, atkarībā no tā, vai
tās tiek saprastas kā subjektīvu tiesību kopums, kā pozitīvo tiesību kopums vai kā tiesību
zinātnes nozare.
5. Ja cilvēktiesības tiek saprastas to subjektīvajā nozīmē, tad tās ir tiesības (iespē

ju un prerogatīvu kopums), kas dabiski piemīt ikvienam cilvēkam, izriet no cilvēka
būtības, ir senākas un primāras attiecībā pret valsti un tās interesēm un kuras val
stij ir pienākums ievērot ne tikai nosakot savas rīcības mērķus, bet arī izvēloties tās
līdzekļus.4 Cilvēktiesības kā pozitīvās tiesības attiecīgi ir hierarhiski visaugstāko normu
kopums, ar kuru minētās subjektīvās tiesības tiek aizsargātas.
6. No iepriekšminētās definīcijas var secināt, ka cilvēktiesībām piemīt piecas būtiskas
īpašības:
a)
imanentums: cilvēktiesības sakņojas nevis pozitīvo tiesību normās, bet gan izriet
no noteikta faktiska lietu stāvokļa, citiem vārdiem, tās ir dabiskas. Pozitīvās tiesības tikai
atzīst jeb kodificē šīs imanentās tiesības, nevis tās piešķir;
1Pilns nosaukums Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les
deux Indes. Amsterdam: La Haye, Gosse, 1770, p. 674.-675. Citēts pēc: Quintili P. Le stoïcisme révolutionnaire
de D iderot dans l’Essai sur Sénèque p a r rapport à la Contribution à l Histoire des deux Indes. Reherhes sur
D iderot et sur l’Encyclopédie. Paris: Société Diderot, no. 36, 2004, p. 29.
2 Déclaration des droits de l’hom m e et du citoyen. Pieejams: http://www.assem blee-nationale.fr/histoire /
dudh/1789.asp.

3 Šeit nevar nem inēt Tomasa Peina ( Thomas Paine) 1791. gadā Londonā iznākušo slaveno grām atu Rights of
M an, kurā viņš aizstāv Franču revolūciju, pamatojoties uz dabisko tiesību doktrīnu.
4 Sal D roits de l’H om m e. C o rn u G. V ocabulaire ju rid iq u e. Paris: Q uadrige, 2004, p. 329.-330;
“G rundrechte”, Rechtswörterbuch (begr. von C. Creifelds), 14. Aufl. München: C.H. Beck, 1997, p. 574.-575;
Droits de l’Homme. Lexique des termes juridiques. 17e éd. Paris: Dalloz, 2010, p. 281.
22

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

b ) konnaturalitāte: šis īpašais faktiskais lietu stāvoklis ir cilvēka kā būtnes daba (būtī. t.i., cilvēktiesības piemīt ikvienam cilvēkam tāpēc un tāpēc vien, ka viņš ir cilvēks;5
c) objektivitāte: cilvēktiesības piemīt ikvienam cilvēkam bez jebkādiem nosacīju
miem (nejaukt ar tiesību īstenošanas ierobežojumiem, par kuriem būs runa nedaudz
ēiāk) un bez jebkādas abpusējības (piemēram, ja cilvēks ir notiesāts par otras personas
-Janu un spīdzināšanu, tad tas nenozīmē, ka viņu pašu neaizsargā Satversmē un starp
tautiskajos līgumos noteiktais spīdzināšanas aizliegums);
d) prioritāte pār valsti (publisko varu) un tās interesēm gan laika, gan nozīmes
ziņā;
e) transversalitāte: cilvēktiesības nav atsevišķa tiesību nozare šī vārda ierastajā nozī
mē. Cilvēktiesības ir šķērsgriezeniskas, t.i., tās caurauž praktiski visas tiesību nozares un
ir piemērojamas jebkurā tiesiskā attiecībā, kas skar cilvēka kā indivīda vai cilvēku grupas
leģitīmās intereses.
7. Savukārt cilvēktiesības kā tiesību zinātnes nozari var raksturot ar R. Kasēna
1R. Cassin)6 doto definīciju: tā ir “īpaša sabiedrisko zinātņu nozare, kuras mērķis ir p ē tīt at::ecības starp cilvēkiem, pam atojoties u z cilvēka cieņas kritēriju, nosakot tās tiesības un ie
spējas, kuru kopum s ir nepieciešams katra cilvēka kā būtnes personības uzplaukum am ”.7

8. Kas attiecas uz “pamatbrīvībām”, tad šis jēdziens ir šaurāks par “cilvēktiesībām”. Ja
lietojam modernajā tiesību terminoloģijā pieņemto izpratni, tad pamatbrīvības ir vien
kārši viena daļa no plašākās cilvēktiesību kategorijas. Ar šo term inu tradicionāli apzīmē
tās tiesības, kurām ir sabiedriski politisks raksturs un kuru īstenošana nozīmē aktīvu un
apzinātu gribas izpausmi no to subjekta puses (piemēram, izteiksmes, pulcēšanās, reliģi
jas, vēlēšanu, arī pārvietošanās brīvība).
9. Visbeidzot, ir jāpievēršas “pamattiesību” jēdzienam. Šeit uzreiz jāpiezīmē, ka da
žādu autoru starpā nav vienprātības par to, vai un kā tas atšķiras no “cilvēktiesību” jē
dziena. Vēl joprojām daudzās zinātniskās publikācijās abi tiek lietoti kā sinonīmi. Tomēr,
lai gan abi jēdzieni visbiežāk apzīmē vienu un to pašu objektu kategoriju, par pilnīgiem
sinonīmiem tos tomēr nevar atzīt. Atšķirības starp abiem jēdzieniem var shematiski iz
klāstīt, izvietojot tās uz trim dažādās dimensijās esošām “asīm”.
10. Pirmkārt, katrs no šiem jēdzieniem tiek lietots savas tiesību sistēmas, respektīvi,
starptautisko vai nacionālo tiesību, ietvaros. Par “cilvēktiesībām” lielākoties runā starp
tautisko publisko tiesību jomā, kur tās sargā un garantē dažādi universāla un reģionāla
mēroga daudzpusējie starpvalstu līgumi (konvencijas, pakti u.tml.), piemēram, Eiropas
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (turpm āk - “Eiropas Cilvēktiesī
bu konvencija”). Savukārt jēdziens “pamattiesības” tiek galvenokārt lietots valsts iekšienē,
t.i., valsts attiecībās ar tās jurisdikcijā esošajām personām, un tas attiecas p a r excellence
uz konstitucionālo tiesību nozari. Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (turpm āk - “ES
: M aritain J. Les droits de l’hom m e et la loi naturelle. Paris: H artm ann, 1947, p. 21. et seq.
: Renē Kasēns (René Cassin, 1887-1976) - viens no Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas un Eiropas Cilvēk
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas autoriem, 1968. gada Nobela miera prēmijas laureāts.
Colloque de Nice, 1971, Science des droits de l’homme: méthodologie et enseignement. Revue des droits de
l’homm e, 1972, Vol. V.
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Harta”) tiek pilnīgi loģiski lietots jēdziens “pamattiesības”, jo ES tiesību sistēma ar tās
norm u tiešo piemērojamību un prioritāti pār dalībvalstu normām vairāk līdzinās valsts,
nevis starptautisko tiesību sistēmai. Lai gan ES ir sui generis starpvalstu veidojums, tas ir
tuvāks federatīvas valsts konstitucionālajai iekārtai nekā parastai starptautiskai organi
zācijai. ES publiskās varas un pārvaldes institūciju attiecības ar ES valstu valstspiederīgajiem daudz vairāk līdzinās šāda veida attiecībām federatīvā valstī, tādēļ arī iekšzemes
konstitucionālajām tiesībām atbilstoša term ina izvēle ir saprotama un pamatota.
11. Otrkārt, pēc sava tvēruma “cilvēktiesību” jēdziens ir nedaudz plašāks, un tā robe
žas pārklājas ar citām saistītām jomām: ētiku, filozofiju, antropoloģiju, socioloģiju utt.
12. Treškārt, var teikt, ka “pamattiesību” saraksts ir plašāks par “cilvēktiesību” sa
rakstu, jo tajā ietilpst arī vesela rinda samērā nesen atzītu sociālekonomiska rakstura
tiesību (tiesības uz minimālo darba samaksu, uz sociālo nodrošinājumu u.tml.), kā ari
noteiktu sabiedrības grupu kolektīvas tiesības vai no tām atvasinātas individuālas tiesī
bas (piemēram, mazākumtautību un pie tām piederošo cilvēku tiesības).8

2. Pamattiesības un demokrātija
13. Satversmes 89. pants ir jālasa sistēmiskā kopsakarā ar Satversmes 1. pantu “Latvija ir neatkarīga dem okrātiska republika”. Satversmes 1. pants ir visas Latvijas tie

sību sistēmas pamatnorma, un arī 89. panta saturs izriet no tā: tieši tāpēc, ka Latvija ir
patiesi demokrātiska valsts, tā atzīst savā jurisdikcijā esošajām personām viņu pamattie
sības, un tieši tāpēc, ka tā ir neatkarīga, tās rīcībā ir pietiekami publiskās varas līdzekļi,
lai šo pamattiesību aizsardzību varētu nodrošināt un lai nestu par to atbildību.
14. Lietā Ž danoka p re t Latviju Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk - ECT), piemē
rojot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, raksturoja attiecības starp cilvēktiesībām un de
mokrātiju šādos vārdos:
“D em okrātija ir viens no “Eiropas publiskās kārtības” pam atelem entiem . Tas izriet,
pirm kārt, no Konvencijas pream bulas, kas ļoti skaidri nodibina saikni starp Konvenciju
un dem okrātiju, nosakot, ka cilvēktiesību un p am atbrīvību ievērošana un turpm āku to
realizāciju vislabāk nodrošina patiesi dem okrātisks politisks režīms, no vienas puses, un
kopīga cilvēktiesību izpratne un ievērošana, no otras puses. Tālāk pream bula apliecina, ka
Eiropas valstīm ir kopīgs politisko tradīciju, ideālu, brīvības un likum a varas mantojums.
Šis kopīgais m antojum s sastāv no Konvencijas p a m a tā esošajām vērtībām ; [ECT] ir vai
rākkārt norādījusi, ka Konvencijas mērķis faktiski bija dem okrātiskas sabiedrības ideālu
un vērtību aizsardzība un veicināšana. Citiem vārdiem runājot, dem okrātija ir vienīgais
politiskais modelis, ko p a re d z Konvencija un tādējādi vienīgais, kas ir ar to savietojam s

ir
8 Skat., piem., Andriantsimbazovina J. Le droit à la non-discrimination appliqué aux groupes: brèves remarques
sur la reconnaissance progressive d'un droit des groupes p a r la Cour européenne des droits de l’homme. Ed. by
Sudre F., Surrel H. Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l’homme:
actes du colloque de M ontpellier des 9 et 10 novembre 2007. Bruxelles; Bruylant: Nemesis, 2008, p. 197.-222.
9 ECT spriedums Zdanoka v. Latvia. 58278/00, 16.05.2006. Para. 98. Skat, arï ECT spriedums Refah Partisi
and others v. Turkey. 41340/98, 13.02.2003. Para. 86.
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15. Ždanokas lietā ECT runāja par demokrātiju viena noteikta starptautiska līguma
ietvaros, taču tās atziņas ir piemērojamas cilvēktiesībām vispār, - tātad arī attiecībā uz
Latvijas Satversmi.
3. Pamattiesību klasifikācija
16. Pastāv daudz dažādu cilvēktiesību un pamattiesību klasifikācijas veidu. No tiem
šeit tiks m inēti trīs, kas vislabāk atbilst Satversmes VIII nodaļas sistēmai.
17. Pirmkārt, visas Satversmes VIII nodaļā garantētās tiesības var iedalīt pēc to tvēruma ratione m ateriae, t.i., pēc tiesību satura. Tās ir:
a) tiesības uz personas integritāti jeb veselumu (tiesības uz dzīvību, spīdzināšanas
aizliegums);
b) tiesības uz cilvēkam pienākošos cieņu (tiesības uz vienlīdzību likuma un tiesas
priekšā, diskriminācijas aizliegums, tiesības uz goda un cieņas aizsardzību);
c) tiesības uz personisko brīvību (tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību,
pārvietošanās brīvība, piespiedu darba aizliegums);
d) tiesības uz privātumu (tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences ne
aizskaramību, domas un apziņas brīvība, tiesības uz dzīvei labvēlīgu vidi);
e) sabiedriski politiskās pamatbrīvības (vārda brīvība, reliģijas brīvība, pulcēšanās un
biedrošanās brīvība, ieskaitot arodbiedrību brīvību);
f) pilsoniskās un politiskās tiesības (vēlēšanu tiesības, tiesības piedalīties valsts un
pašvaldību darbībā, tiesības saņemt atbildi pēc būtības);
g) procesuālās tiesības (tiesības uz taisnīgu tiesvedību un uz atbilstīgu atlīdzinājumu
tiesību aizskāruma gadījumā);
h) īpašuma tiesības (precīzāk sakot, tiesības uz īpašuma aizsardzību);
i) sociāli ekonomiskās tiesības (tiesības uz izglītību, uz nodarbošanās izvēli, atbil
stošu darba samaksu, uz koplīgumu un streiku, uz sociālo nodrošinājumu, uz veselības
aizsardzību utt.);
/
j) noteiktu sabiedrības grupu specifiskās tiesības (mazākumtautību locekļu tiesības
uz savas etniskās un kultūras savdabības attīstīšanu).
18. Otrkārt, Satversmes VIII nodaļā garantētās pamattiesības var iedalīt trijās lielās
Kategorijās pēc to tvēruma rationepersonae, t.i., pēc personu loka, kuras šīs tiesības bau
da. Pirmā kategorija ir universālās pamattiesības, kuras bauda ikviena Latvijas valsts ju
risdikcijā esoša fiziska persona, neatkarīgi no viņas individuālajām īpašībām (dzimums,
v e c u m s utt.) un valstspiederības. Šo tiesību subjekti ir gan Latvijas Republikas pilsoņi
un nepilsoņi, gan ārzemnieki (ārvalstnieki un bezvalstnieki), gan bēgļi un patvēruma
meklētāji, gan personas ar neskaidru tiesisko statusu. Pie šīs pirmās kategorijas pieder
v a ir ā k u m s Satversmes VIII nodaļā garantēto tiesību; tās ir visas tās pamattiesības, kas
r.epieder pie otrās vai trešās kategorijas.
19. Otrās kategorijas pamattiesības ir pamattiesības, kuru īstenošanai ir nepiecieša
ma īpaša personas juridiskā saikne ar Latviju (vai Eiropas Savienību), un līdz ar to tās
rauda tikai Latvijas Republikas pilsoņi vai Latvijas pases turētāji (vai, attiecīgi, Eiropas
Savienības pilsoņi). Tās ir:
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a) tiesības atrasties Latvijas valsts aizsardzībā ārpus Latvijas (Latvijas pases turētā
jiem, 98. panta otrais teikums);
b) tiesības brīvi atgriezties Latvijā (Latvijas pases turētājiem, turpat);
c) tiesības netikt izdotam ārvalstij (Latvijas pilsoņiem, 98. panta trešais teikums);
d) tiesības piedalīties valsts darbībā un pildīt valsts dienestu (Latvijas pilsoņiem,
101. panta pirmā rindkopa);
e) tiesības vēlēt pašvaldības (Latvijas pilsoņiem un Eiropas Savienības pilsoņiem, kas
pastāvīgi uzturas Latvijā; 101. panta otrās rindkopas pirmais teikums);
f) tiesības piedalīties pašvaldību darbībā (Latvijas pilsoņiem un Eiropas Savienības
pilsoņiem, kas pastāvīgi uzturas Latvijā; 101. panta pirmā rindkopa un otrās rindkopas
otrais teikums).
20. Visbeidzot, trešās kategorijas pamattiesības bauda personas, kas pieder pie no
teiktām sociālām grupām (bet neatkarīgi no valstspiederības). Tās galvenokārt ir sociāl
ekonomiska rakstura tiesības:
a) darbinieku tiesības uz atbilstošu darba samaksu, uz brīvdienām un atvaļinājumu
(107. pants);
b) strādājošo tiesības uz koplīgumu un streiku (108. pants);
c) nelabvēlīgos sociālekonomiskos apstākļos esošu cilvēku tiesības uz sociālo nodro
šinājumu (109. pants);
d) bērnu invalīdu, bāreņu un varmācības upuru tiesības uz valsts aizsardzību
(110. pants);
e) mazākumtautībām piederīgu personu tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, et
nisko un kultūras savdabību (114. pants).
21. Sakarā ar šo pēdējo norm u ir jāatzīmē, ka Satversmes 104. panta otrais teikums “[iļkvienam ir tiepības saņ em t atbildi latviešu valodā” - nav domāts tikai etniskajiem lat
viešiem vai cilvēkienīrkuriem latviešu valoda ir dzimtā. Šīs pamattiesības ir universālas,
un tās bauda ikviens, kurš Latvijā vēlas saņemt atbildi latviski, neatkarīgi no viņa tautī
bas, izcelsmes, pilsonības un dzimtās valodas.
22. Treškārt, pamattiesības var iedalīt absolūtajās un relatīvajās, t.i., pēc tā, vai tās
drīkst ar noteiktiem nosacījumiem ierobežot, vai ne (par to skat. turpmāk).

4. Pamattiesību avoti
23. Satversmes 89. panta tekstā ir minēti trīs pamattiesību avoti:
a) Satversme,
b) likumi,
c) Latvijai saistošie starptautiskie līgumi.
24. Ar “Satversmi” ir domātas galvenokārt tās VIII nodaļas normas. Par pamattie
sību norm ām ir atzīstami arī dažās citās Satversmes nodaļās ietvertie panti, kas nosaka
atsevišķas Latvijas pilsoņu politiskās tiesības, proti:
a) 8. pants (tiesības vēlēt Saeimu);
b) 9. pants (tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās);
c) 37. pants (tiesības kandidēt uz Valsts prezidenta amatu);
d) 80. pants (tiesības piedalīties tautas nobalsošanā).
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Divas pirmās tiesības, proti, Saeimas aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības, atbilst Lat
vijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajām garantijām, it īpaši Eiropas Cil
vēktiesību konvencijas Pirmā protokola 3. pantam. Visas četras tiesības ir Satversmes
101. panta pirmajā teikumā minēto vispārējo pamattiesību ( “Ikvienam Latvijas pilsonim
ir tiesības likum ā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā [..]”) sevišķa
izpausme.
25. Tā kā cilvēktiesības ir transversāls tiesību bloks, tad zināmi pamattiesību aspekti
var būt arī citiem Satversmes pantiem. Piemēram, tiesības uz taisnīgu tiesvedību garan
tē Satversmes 92. pants, kurš ir iekļauts tās VIII nodaļā. Savukārt Satversmes VI nodaļas
(“Tiesa”) normām ir institucionāls raksturs, taču no pamattiesību viedokļa dažas no tām
precizē 92. pantā ietverto vispārējo taisnīgas tiesvedības garantiju; līdz ar to tās ir jālasa
sistēmiskā kopsakarā ar 92. pantu. Tie ir:
a) 86. pants ( “Tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem šīs tiesības piešķir likums, un
tikai likum ā paredzētā kārtībā") un 82. pants, kas uzskaita šos konkrētos orgānus;
b) 83. pants ( “Tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likum am p a d o ti”).
26. Otrais Satversmes 89. pantā minētais pamattiesību avots ir “likumi”. Likumiem,
protams, ir jāatbilst Satversmei, kurai tie ir hierarhiski pakārtoti. Svarīgākais šajā gadīju
mā ir tas, ka šī expressis verbis atsauce uz “likumiem” norāda uz minimālo garantiju prin
cipu: Satversme tikai nosaka pamattiesību garantiju minimālo slieksni, kas ir jāievēro
visām valsts institūcijām, taču nekas neliedz likumdevējam noteikt likumos arī plašākas
tiesību garantijas, nekā paredzēts Satversmē.
27. Trešais 89. pantā minētais tiesību avots ir “Latvijai saistošie starptautiskie lī
gumi”. Satversmes VIII nodaļā uzskaitīto pamattiesību saraksts nav izsmeļošs: tām ir
jāpievieno arī Latvijai saistošajos starptautiskajos (lielākoties - daudzpusējos) līgumos
paredzētās tiesības. Saskaņā ar Latvijā valdošo monisma doktrīnu Latvijas noslēgto un
ratificēto starptautisko līgumu normas ir nacionālās tiesību sistēmas sastāvdaļa. Turklāt
Saeimas apstiprināto starptautisko līgumu normām ir augstāks juridisks spēks nekā Lat
vijas likumu normām, un kolīzijas gadījumā ir piemērojama starptautiskā līguma nor
ma. Saskaņā ar 1994. gada 13. janvāra likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem
līgumiem” 13. pantu: “Ja starptautiskajā līgumā, kuru Saeim a ir apstiprinājusi, paredzēti
citādi noteikum i nekā Latvijas Republikas likum došanas aktos, tiek piem ēroti starptau tis
kā līgum a noteikumi.”

28. Starp Satversmes pamattiesību norm ām un starptautisko līgumu norm ām pastāv
ciešs sakars. Satversmes tiesa ir norādījusi:
“N o šā [89.] pan ta redzam s, ka likum devēja mērķis nav bijis p retstatīt Satversm ē ie
tvertās cilvēktiesību norm as starptautiskajām cilvēktiesību norm ām , bet bijis glu ži p re
tējs - p a n ā k t šo norm u sa vsta rp ēju harm on iju . Gadījumos, kad ir šaubas p a r Satversm ē
ietverto cilvēktiesību norm u saturu, tās tulkojam as pēc iespējas atbilstoši interpretācijai,
kāda tiek lietota starptautisko cilvēktiesību norm u piem ērošanas praksē”.10

29. 89. pants runā tikai par Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem. Lat
vijas institūcijas nevar būt atbildīgas par savai valstij nesaistošas starptautiskas normas
Satversmes tiesa. 2000-03-01. 30.08.2000.
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ievērošanu. Latvijai nesaistoši starptautiski līgumi var tikt izmantoti tikai kā tiesību palīgavots, ja iestāde vai tiesa uzskata to par nepieciešamu, noskaidrojot kādas konkrētas
pamattiesības saturu evolutīvās interpretācijas ietvaros (par to skat. tālāk).
30. Jāatgādina, ka 1990. gada 4. maijā, uzreiz pēc deklarācijas “Par Latvijas Repub
likas neatkarības atjaunošanu”, Augstākā Padome pieņēma vēl vienu deklarāciju - “Par
Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jau
tājumos”. Saskaņā ar šo deklarāciju Latvijas Republika “pievienojās” piecdesmit vienam
(vēlāk - piecdesmit diviem) starptautiskam aktam, turklāt šajā sarakstā bija pamīšus
iekļauti akti ar pilnīgi dažādu statusu: gan normatīvi (starptautiski daudzpusēji līgūmi),
gan deklaratīvi (ANO Ģenerālās Asamblejas un dažādu starptautisko apspriežu pieņem
tas politiskas deklarācijas). Šo dokumentu nekādā gadījumā nedrīkst noniecināt, jo ar
to Augstākā Padome jau no paša sākuma skaidri parādīja starptautiskajai sabiedrībai,
kādām vērtībām pēc savas rīcībspējas pilnīgas atgūšanas sekos Latvijas valsts. Taču, rau
goties no juridiskā viedokļa, šī “pievienošanās” bija tīri simboliska un Latvijai nekādas
tiešas starptautiskas saistības neradīja. Vēlāko gadu gaitā Latvija parakstīja un ratificēja
daudzus no 4. maija deklarācijā minētajiem daudzpusējiem līgumiem saskaņā ar katrā
šādā līgumā paredzēto procedūru, līdz ar to tie kļuva Latvijai formāli saistoši, kā to pa
redz Satversmes 89. pants.
31. Turpmāk tiks minēti tikai daži redzamākie Latvijai saistošie starptautiskie līgumi
cilvēktiesību un pamattiesību jomā (protams, šis uzskaitījums nebūt nav izsmeļošs).
32. gada Vispārējā cilvēktiesību deklarācija nav starptautisks līgums, bet ANO Ģe
nerālās Asamblejas apstriprināts deklaratīvs dokuments.11 Taču tas nenozīmē, ka tai nav
nekāda juridiska spēka. Gluži pretēji - šīs Deklarācijas pirmais un sākotnējais mērķis ir
definēt jēdzienus “cilvēktiesības” un “pamatbrīvības”, kas tiek lietoti ANO Statūtu 1. pan
ta trešajā daļā, un, to darot, Deklarācija vienkārši kodificē visu civilizēto pasaules valstu
akceptētās starptautisko paražu tiesību normas. Saskaņā ar 1968. gada 13. maija Teherānas deklarāciju, kuru pieņēma ANO organizētā Starptautiskā Cilvēktiesību konference,
“Vispārējā cilvēktiesību deklarācija nosaka pasaules iedzīvotāju vienotu izpratni par ne
atņemamām un nepārkāpjamām visas cilvēku saimes tiesībām un veido visas starptau
tiskās sabiedrības locekļu pienākumu.”12
33. Uz Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas bāzes vēlāk tika izstrādāti divi svarīgi
starptautiski līgumi, kas atšķirībā no pašas Deklarācijas ir normatīvi, formāli juridiski
saistoši akti. Tie ir Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un
Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, abi pieņemti
11 Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas tekstu laika posm ā no 1947. gada jūnija līdz 1948. gada jūnijam izstrā
dāja ANO Cilvēktiesību komisijas darba grupa. Deklarācija tika galīgi apstiprināta ANO Ģenerālās Asamb
lejas 1948. gada 10. decem bra sēdē. Par to skat. M aritain J. Sur la philosophie des droits de l’homme. A utour
de la nouvelle Déclaration universelle des droits de l’homme: textes réunis p a r l’UNESCO. Paris: Sagittaire,
1949, p. 63.-67. Runājot par Deklarācijas tapšanas vēsturi, skat. Glendon M.A. A World M ade New: Eleanor
Roosevelt and the Universal Declaration o f H um an Rights. New York: Random House, 2001.
12 H um phrey J.P. The Universal Declaration o f H um an Rights: its history, im pact and juridical character. Ed.
by Ramcharan B.G. Human Rights: Thirty Years After the Universal Declaration. The Hague; Boston, London:
M ārtiņus Nijhoff, 1979, p. 21.-37. Teherānas deklarācijas teksts latviski pieejams: http://www.tiesihsargs.lv/
lat/tiesibu_akti/ano_dokum enti/?doc=53.
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un atklāti parakstīšanai 1966. gadā.13 Pirmajam no šiem paktiem ir divi papildprotoko
li. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija un abi pakti ar protokoliem tiek neformāli kopī
gi saukti par “Starptautisko cilvēktiesību hartu” (angl. the International Bili o f H um an
Rights).

34. Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (turpm āk - Starp
tautiskais pakts) izpildi uzrauga ANO Cilvēktiesību komiteja (nejaukt ar kādreizējo ANO
Cilvēktiesību komisiju un ar ANO Cilvēktiesību padomi, kas darbojas uz ANO Statūtu
pamata). Cilvēktiesību komiteja sastāv no 18 ekspertiem, kuri sanāk kopā trīsreiz gadā,
lai izskatītu: a) valstu regulāri iesniegtos vispārējos nacionālos ziņojumus par Starptau
tiskā pakta izpildi, b) individuālās sūdzības (“ziņojumus” - angl. un fr. C om m unications)
par iespējamajiem Starptautiskā pakta pārkāpumiem no to valstu puses, kas ir ratificē
jušas Starptautiskā pakta Pirmo papildprotokolu (to starpā ir arī Latvija). Lēmumiem,
kurus uz šādu individuālu sūdzību pamata pieņem Cilvēktiesību komiteja, ir tikai auto
ritatīvas interpretācijas, bet ne tiesas sprieduma spēks; tie tātad nav formāli saistoši tādā
veidā, kā, piemēram, ECT spriedumi.
35. Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām izpildi
uzrauga ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja, kurai gan pagaidām ir
tiesības kontrolēt valstis tikai vispārējā kārtībā. Šim Paktam kopš 2008. gada ir papild
protokols, kas ievieš ari individuālo sūdzību procesu (līdzīgi kā otrā starptautiskā pakta
ietvaros), taču šis papildprotokols vēl nav stājies spēkā.
36. Vissvarīgākais reģionālas nozīm es\starptautisks līgums cilvēktiesību jomā ir
1950. gada Eiropas Cilvēktiesību konvencija, kas ir pieņemta un darbojas Eiropas Pa
domē. Latvijā tā stājās spēkā 1997. gada 27. jūnijā, un tās piemērošanu uzrauga ECT. Tai
ir vairāki papildprotokoli, kuriem ir tāds pats statuss kā pašai Konvencijai un kas veido
tās neatņemamu daļu (no to valstu viedokļa, kas ir pievienojušies attiecīgajam protoko
lam, jo ne visas Konvencijas dalībvalstis ir ratificējušas pilnīgi visus protokolus). Eiropas
Cilvēktiesību konvencijai ir divu veidu protokoli:
a) institucionāla un procesuāla rakstura protokoli, kas ievieš grozījumus Konvenci
jas radītajā cilvēktiesību aizsardzības mehānismā; citiem vārdiem sakot, reformē Eiropas
Cilvēktiesību tiesu vai tiesvedību tajā. Laika ziņā pēdējais un nozīmīgākais no šī veida
protokoliem ir Četrpadsmitais protokols, kas stājās spēkā 2010. gada 1. jūnijā, to ir rati
ficējušas visas Konvencijas dalībvalstis, un tas ir grozījis pašas Konvencijas tekstu;
b) materiāltiesiska rakstura protokoli, kas paplašina un papildina Konvencijā ga
rantēto cilvēktiesību loku. Latvija ir ratificējusi Pirmo, Ceturto, Sesto un Septīto, bet ne
Divpadsmito un Trīspadsmito protokolu.
37. Jāuzsver, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem formāli nav erga omnes
efekta. Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 46. panta pirm o daļu, tie ir tiesiski
saistoši tikai tai valstij, pret kuru tie ir taisīti. Taču Eiropas valstu praksē gadu gaitā ir
diezgan stabili izveidojies tas, ko pašreizējais ECT priekšsēdis Ž.P. Kosta (ļ.-R Costa) no
13 Abi pakti pieņem ti un atklāti parakstīšanai 1966. gada 16. decembrī. Spēkā attiecīgi no 1976. gada
23. m arta un tā paša gada 3. janvāra. Latvija nosūtījusi depozitārijam savus pievienošanās aktus 1992. gada
24. martā.
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sauca par “de fa cto erga omnes efektu”:14 ECT spriedumi veido judikatūru; ir skaidrs - ja
ECT vienā lietā ir konstatējusi Konvencijas pārkāpumu, tad līdzīgā situācijā lietās pret
citām valstīm tā visdrīzāk lems tāpat. Līdz ar to ir valstis, kas pēc nozīmīgu ECT spriedu
mu pasludināšanas mēdz pārskatīt savas tiesību normas, judikatūru vai administratīvo
praksi, lai izvairītos no “notiesāšanas” nākotnē. Tātad Latvijai ir tiesiski saistoši tikai
tie ECT spriedumi, kas ir taisīti lietās ar Latviju kā atbildētāju, taču nekas netraucē
Latvijai laikus ņemt vērā EC T judikatūru lietās pret citām valstīm.
38. Visbeidzot, ir obligāti jām in Eiropas Savienības pamattiesību Harta (turpm āk ES Harta). Lai gan Eiropas Kopienu tiesa (EKT; kopš 2009. decembra - Eiropas Savienī
bas tiesa) savā judikatūrā jau sen bija atzinusi cilvēktiesības par Eiropas Kopienu tiesību
sastāvdaļu “vispārējo tiesību principu” formā,15 šo tiesību formāla nostiprināšana un
kodifikācija notika visai lēni. 1993. gadā Eiropas Savienības līgums (Māstrihtas līgums)
padarīja Eiropas Cilvēktiesību konvencijas normas par Eiropas Savienībai saistošām, tā 
pat “vispārējo tiesību principu” formā.16
39. 2000. gada 8. decembrī Eiropas Savienības institūcijas svinīgi “pasludināja” ES
Hartu, kuras tvērums ir plašāks nekā Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un kura ietver
arī daudz sociālekonomiska rakstura tiesību. Tomēr šī “pasludināšana” nepadarīja šo
dokum entu par formāli tiesiski saistošu.17 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas
līgums, kurš beidzot piešķīra ES Hartai tādu pašu normatīvu spēku kā Eiropas Savienī
bas pamatlīgumiem.18

B. 89. panta tvērums ratione personae
1. Pamattiesību subjekti
40. Kā tika norādīts jau iepriekš, visas Satversmes VIII nodaļā garantētās tiesības var
iedalīt trijās kategorijās atkarībā no tā, cik plašs ir attiecīgo pamattiesību subjektu loks.
41. Satversmes 89. pantā tāpat kā Satversmes VIII nodaļas virsrakstā pamattiesību
subjekts ir apzīmēts vienkārši ar vārdu “cilvēks”. Savukārt 116. pants, runājot par pie
ļaujamajiem tiesību ierobežojumiem, lieto vārdkopu “personas tiesības”. Neraugoties uz
89. panta šauro formulējumu, tā subjekts ir ne tikai atsevišķs cilvēks vai cilvēku grupa,
t.i., fiziskas personas. Ir pamattiesības, kas pēc savas būtības ir attiecināmas arī uz citiem
tiesību subjektiem, t.i., juridiskām personām. Būtu neloģiski, piemēram, atzīt un aizsar
gāt fiziskas personas tiesības uz taisnīgu tiesas procesu (Satversmes 92. panta pirmais
teikums), bet tajā pašā laikā noraidīt šādu tiesību esamību, piemēram, uzņēmumam,
14Costa J. P. Un dialogue renforcé entre la Cour et les parlem ents nationaux. Les Annonces de la Seine, 2010.
10. maijs, no. 23, p. 2.-4.
15 ES tiesas 17.12.1970. spriedums lietā: 11/70 [1970] ECR 1125. Para. 3-4; ES tiesas 14.05.1974. spriedums
lietā: 4/73 [1974] ECR 491.
16 Māstrihtas liguma F panta otrā daļa, kas pēc Amsterdamas līguma spēkā stāšanās 1999. gadā kļuva par
6. panta otro daļu.
17 Izņēm um a kārtā to tom ēr izm antoja kā tiesību palīgavotu, skat. ES tiesas 30.01.2002. spriedum u lieta:
C-141/02 P.
18 Eiropas Savienības līguma 6. panta jaunā redakcija. Jāpiezimē, ka saskaņā ar Lisabonas līguma 30. protokolu
harta nav saistoša divām ES dalībvalstīm: Lielbritānijai un Polijai.
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politiskai partijai vai arodbiedrībai. Tāpat būtu neloģiski atzīt 99. pantā noteiktās tiesības
reliģijas brīvību individuālam ticīgajam, bet neatzīt tās draudzei vai baznīcai, ievēroot to, ka viens no reliģijas brīvības stūrakmeņiem ir tās kolektīvais aspekts, t.i., iespēja
nodoties savai reliģijai kopā ar citiem. Turklāt Satversmes 102. pants garantē ikvienam
'tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās”, bet
>īs tiesības būtu pavisam iluzoras, ja uz šīs normas pamata izveidoto personu apvienī
bu pamattiesības netiktu konstitucionāli aizsargātas. Jāsecina, ka 89. panta sašaurināta
interpretācija šajā jautājumā būtu klaji pretēja šī panta mērķiem, jo ļoti bieži fiziskas un
uridiskas personas tiesības un intereses tik cieši savijas kopā, ka, atsakot aizsardzību
uridiskajai personai, par iluzoru bieži vien tiktu padarīta arī atsevišķa indivīda aizsar
dzība.19

42. Tātad 89. pants ir saprotams tā, ka pamattiesības tiek principā garantētas ne
tikai cilvēkiem (fiziskajām personām), bet arī cilvēku izveidotiem tiesību subjektiem
juridiskām personām). Vai tas tā ir katrā konkrētā VIII nodaļas pantā ir atkarīgs no
attiecīgo pamattiesību būtības. Ir tiesības, kas pēc savas būtības ir attiecināmas tikai uz
fiziskām personām, piemēram, tiesības uz dzīvību (93. pants), tiesības uz brīvību un
personas neaizskaramību (94. pants), spīdzināšanas, cietsirdīgas vai pazemojošas iz
turēšanās vai soda aizliegums (95. panta otrais un trešais teikums), vai tiesības uz iz
glītību (112. pants). Ir tiesības, kas vienādi piemīt gan fiziskām, gan juridiskām perso
nām, piemēram, tiesības uz taisnīgu tiesvedību (92. panta pirmais teikums), tiesības uz
vārda un pulcēšanās brīvību (100. un 103. pants) vai tiesības uz īpašuma aizsardzību
105. pants).

43. Satversmes VIII nodaļa aizsargā tikai privātpersonu (t.i., fizisko personu un
privāto tiesību juridisko personu), nevis publisko personu un to iestāžu tiesības.
Pretējā gadījumā tiktu sajaukta 89. panta radītās tiesiskās attiecības tiesīgā un saistītā
puse, novirzot pamattiesību aizsardzību no tās pamatmērķa. Publiskās personas un to
iestādes, piemēram, valsts kā tāda, ministrija, ministrijas padotībā esoša iestāde, pašval
dība vai pašvaldības iestāde nevar būt Satversmes VIII nodaļā garantēto pamattiesību
subjekts. Gluži pretēji, publiskajām personām un to iestādēm ir pienākums nodrošināt
privātpersonām viņu pamattiesību aizsardzību; tās pieder pie saistītās, nevis pie tiesīgās
puses. Vēlreiz jāuzsver, ka arī pašvaldības un to iestādes pieder pie “valsts” Satversmes
89. panta izpratnē.20
44. Satversmes VIII nodaļas norm u aizsargāto pamattiesību subjekti ir tās juridiskās
personas, kuras atbilst Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 34. pantā minētajam “nevals
tiskas organizācijas” jēdzienam, tādā nozīmē, kā tas ir interpretēts ECT judikatūrā.21 Tie
ir, piemēram, politiska partija, biedrība, nodibinājums, arodbiedrība, reliģiska organizā
cija, komercsabiedrība u.tml.
' Rudevskis J. Nevalstiska organizācija Eiropas Cilvēktiesību konvencijas izpratnē. Jurista Vārds, 2003.18. feb"_Aris, Nr. 7 (265), 2003. 25. februāris, Nr. 8 (266).
- ECT savā judikatūrā ir vienm ēr atzinusi, ka pašvaldība ir publiska institūcija, u n līdz ar to nevar vērsties ar
individuālu sūdzību ECT. Skat., piem., ECT lēm ums Ayuntam iento de Mula v. Spain. 55346/00, 01.02.2001.
ECT lēmums Ddfem ealti Belediyesi v. Turkey. 50108/06,23.03.2010.
1 ECT lēmums Ayuntam iento de M ula v. Spain. 55346/00, 01.02.2001.
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2. “Valsts” jēdziens un valsts pienākum i
45. Satversmes 89. pants uzliek “valstij” pienākumu atzīt un aizsargāt cilvēka pam at
tiesības. Jau no šīs normas burtiska lasījuma ir skaidri redzams, ka tā neparedz atšķirību
starp dažādām valsts institūcijām, bet uzliek pamattiesību ievērošanas pienākumu valstij
kā tādai - kā sākotnējai publiskai personai. Šis princips atbilst starptautiskajās tiesībās
pieņemtajam valsts vienotības principam valstu atbildības jomā.22 Protams, valsts nemaz
nevar rīkoties citādi, kā caur noteiktām institūcijām saskaņā ar to attiecīgajām kom 
petencēm, taču no valsts vienotības principa izriet ļoti svarīgs noteikums, proti, valsts

nedrīkst aizbildināties ar savām institucionālajām nesaskaņām un problēmām, lai
attaisnotu privātpersonas pamattiesību aizskārumu.
46. Piemēram, ECT izskatītajā lietā Kornakovs p re t Latviju pieteicējs sūdzējās, cita
starpā, par sava pirmstiesas apcietinājuma ilgumu un kriminālprocesa ilgumu, kurā viņš
bija apsūdzēts. Tiesnesis, kura izskatīšanā pirmajā instancē atradās pieteicēja krim ināl
lieta, tika atcelts no amata un pēc dažām dienām izdarīja pašnāvību. Lietu nācās nodot
citam tiesnesim, kuram nācās iepazīties ar lietas materiāliem no paša sākuma; tas, pro
tams, vēl vairāk ievilka lietas izskatīšanu. Valdība apgalvoja, ka valsts institūcijas nemaz
nevarēja paredzēt šādu - no viņu viedokļa - nepārvaramas varas faktu, līdz ar to Latvijas
valsts nevarēja būt atbildīga par šo kavējumu. ECT šim argumentam nepiekrita, nosa
kot:
[Š]ajā gadījum ā [..] ir runa ir p a r tiesneša rīcību, kuru viņš veica, p ild o t savas ofi
ciālās funkcijas. Bet [ECT] ir vienm ēr lēmusi, ka visās tajā izskatām ajās lietās tiek ņem ta
vērā tikai valsts starptautiskā atbildība. Ratificējot Konvenciju, valsts saskaņā ar to uzņe
m as objektīvu atbildību p a r visu savu institūciju un tām pa d o to darbinieku rīcību; valstij
līd z ar to ir pienākum s uzspiest tiem savu gribu, un tā nevar aizbildināties ar savu nespēju
panākt, lai tie viņai klausītu [..]. Šis princips ir pilnībā attiecinām s u z tiesu varas institū
cijām [..]”li

47. Protams, šeit ir jāpatur prātā, ka ECT ir starptautiska tiesa, un savā judikatūrā tā
runā par valsts starptautisko atbildību par starptautiskajā līgumā noteikto saistību pildī
šanu. Taču, no valsts un privātpersonas attiecību viedokļa, tas pats pamatprincips darbo
jas arī nacionālajā līmenī Satversmes 89. panta ietvaros. Valsts nevar attaisnot 89. panta
uzlikto saistību nepildīšanu, aizbildinoties, piemēram, ar to, ka:
a) valsts institūciju starpā pastāv strīds par lietas piekritību;
b) valsts institūcijām trūkst budžeta līdzekļu privātpersonu pamattiesību nodrošinā
šanai;
c) ar publiskās varas prerogatīvām apveltīta persona (ministrs, tiesnesis, valsts
iestādes ierēdnis vai darbinieks u.tml.), pildot savu amata pienākumu, ir pārkāpis savas
pilnvaras un veicis prettiesisku rīcību - valsts tik un tā paliek par to atbildīga;
22 Skat., piem., Pingel I. La responsabilité de VEtat pou r violation du droit comm unautaire p a r une juridiction
suprême. Gazette du Palais, 2004, Nr. II, p. 723.-728.
23 ECT spriedums Kornakovs v. Latvia. 61005/00, 15.06.2006. Para. 128. Skat. arī ECT spriedums Ireland
v. the United Kingdom. 5310/71, 18.01.1978. Para. 159; ECT spriedums Lukanov v. Bulgaria. 21915/93,
20.03.1997. Para. 40.
32

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

d) kāda bruņoto spēku struktūrvienība ir sadumpojusies, atteikusies pakļauties armivirspavēlniecībai un izgājusi ārpus kontroles; saskaņā ar starptautiskajās tiesībās atzi
li principu valsts tik un tā paliek tiesiski atbildīga par šīs bruņotās vienības darbībām.24
48. Satversmes 89. pants uzliek valsts institūcijām divējādus pienākumus:
a) negatīvu (pasīvu) pienākumu atturēties no darbībām, kas pārkāpj vai objektīvi
riskē pārkāpt privātpersonu pamattiesības;
b) pozitīvu (aktīvu) pienākumu veikt noteiktas darbības, lai nodrošinātu privātpers : nām iespēju brīvi un netraucēti baudīt savas pamattiesības. Šī pozitīvā pienākuma sarjrs ir atkarīgs no konkrēto pamattiesību būtības un satura. Ja valsts tomēr ir nepamatoti
aizskārusi privātpersonas pamattiesības, tai ir jādod viņai atbilstīgs un samērīgs atlīdzi
ni-ums saprātīgos termiņos.
49. Satversmes 89. pantā uzliktais pienākums atzīt un ievērot pamattiesības saista vi
sas Latvijas valsts institūcijas neatkarīgi no varas atzara, pie kura tās pieder. Tas nozīmē,
ka:
a) likumdevējai varai, t.i., Saeimai, ir pienākums pieņemt pamattiesību norm ām at: Ostošus likumus;
b) izpildvarai, t.i., Ministru kabinetam un valsts pārvaldes iestādēm (ieskaitot paš
valdības), ir pienākums piemērot šos likumus tā, lai nepārkāptu pamattiesību normas,
neņem ot pamattiesībām atbilstošus likumpamatotus normatīvos aktus un izdodot tā
dus pašus administratīvos aktus;
c) tiesu varai, t.i., tiesām, Latvijā - kā jau demokrātiskā un tiesiskā valstī - piemīt
īpaša misija un īpaša atbildība pamattiesību piemērošanā. Tas ir tādēļ, ka tiesas no visām
alsts institūcijām ir vislabāk “apbruņotas” šī pienākuma veikšanai. Pirmkārt, to rīcībā
~ visefektīvākais publiskās varas piespiedlīdzekļu arsenāls, proti, abi klasiskie tiesu varas
atribūti: iu risd ic tio (tiesību noteikšanas vara jeb “Taisnības svari”) un im p eriu m (sais: :>šu pavēļu un sankciju izdošanas vara jeb “Taisnības zobens”). Otrkārt, demokrātiskā
valstī tiesām piemīt neatkarības un objektivitātes garantijas. Šī īpašā tiesu loma ir atspo
guļota arī Satversmes 92. panta pirmajā teikumā: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un
:kumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

3. Latvijas valsts jurisdikcija
50. Lai Latvijas valsts varētu būt atbildīga par personas pamattiesību ievērošanu sa
skaņā ar Satversmes 89. pantu, ir nepieciešams, lai šī persona atrastos Latvijas valsts
urisdikcijā. Šāda prasība ir expressis verbis ietverta ari Eiropas Cilvēktiesību konvencias 1. pantā un Starptautiskā pakta 2. panta pirmajā daļā. “Jurisdikcijas” jēdziens ir sa
protams tā parastajā starptautiskajās publiskajās tiesībās pieņemtajā nozīmē: tā ir valsts
spēja noteiktā situācijā tiesiski pieņemt tiesību norm u un nodrošināt tās piemērošanu.25
No pamattiesību viedokļa to var definēt ari šādi: tā ir valsts iespēja ar savām publiskās
aras prerogatīvām tiesiski un/vai faktiski tieši ietekmēt personas tiesības. Vienkāršoti
>kat. ECT spriedums Ila$cu and others v. M oldova and Russia. 48787/99, 08.07.2004. Para. 319. un tur
r tētos starptautisko tiesību avotus.
Carreau D. Droit international. 8e ēd. Paris: Pēdone, 2004, p. 331.
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sakot, privātpersona atrodas Latvijas valsts jurisdikcijā tad, ja viņa atrodas “valsts rokās”
un ja Latvijas valsts institūcijas rīcība tiešā un nepastarpinātā veidā ietekmē viņas

pamattiesību saturu vai to piemērošanu.
51. Tas, vai privātpersona atrodas Latvijas valsts jurisdikcijā, ir principā jāpārbauda
katras konkrētas tiesiskas attiecības ietvaros, jo dažkārt var būt tā, ka šī persona ir Latvi
jas jurisdikcijā vienā noteiktā tiesiskā attiecībā un nav Latvijas jurisdikcijā kādā citā at
tiecībā. Absolūtajā vairākumā gadījumu šis kritērijs nekādas problēmas nerada, jo valsts
jurisdikcija ir lielākoties teritoriāla.26 Latvijas valsts jurisdikcijā atrodas tās personas:
a) kuras fiziski uzturas Latvijas teritorijā;
b) kuru pamattiesības skarošā valsts rīcība ir notikusi Latvijas teritorijā.
Piemēram, persona Latvijā nekad savā mūžā nav bijusi, bet viņai pieder nekustama
manta mūsu valstī. Ja Latvijas valsts institūciju rīcība ietekmē šo mantu vai tās īpašnieka
tiesības rīkoties ar to pēc sava ieskata, tad šajā ziņā viņš atrodas Latvijas valsts jurisdikcijā.
52. Atsevišķos, ļoti retos izņēmuma gadījumos valsts jurisdikcija var būt arī ekstrateritoriāla, t.i., iziet ārpus Latvijas valsts robežām. Pirmkārt, tie ir klasiskajās starptau
tiskajās tiesībās atzītie piemēri: kuģi, kas peld zem Latvijas karoga, Latvijā reģistrētie
lidaparāti, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības utt.27 Otrkārt, ja Latvi
ja kādreiz tiesiskas vai prettiesiskas karadarbības rezultātā okupētu un kontrolētu citas
valsts teritoriju vai tās daļu, tad šis okupētais apgabals nonāktu tās jurisdikcijā, un Lat
vija kļūtu pilnībā atbildīga par personu, kuras atrodas šajā okupētajā daļā, pamattiesību
ievērošanu.28 Treškārt, Latvija ir atbildīga par savu bruņoto spēku rīcību jebkurā pasau
les valstī, ciktāl attiecīgā armijas struktūrvienība konkrētajos apstākļos institucionāli un
funkcionāli pakļaujas Latvijas bruņoto spēku virspavēlniecībai.29
53. Savukārt Latvija nenes atbildību par starptautisku organizāciju rīcību - pat ja
tā ir to dalībvalsts un piedalās koleģiālā lēmumu pieņemšanas procesā šo organizāci
ju iekšienē -, jo starptautiskā organizācija ir atsevišķs tiesību subjekts. Tas pats attie
cas uz starptautisku līgumu izveidotiem koleģiāliem lemšanas orgāniem, kuriem nav
starptautiskās organizācijas statusa un atsevišķas tiesībsubjektības: pat ja valsts pārstāvis
piedalās lēmumu pieņemšanā šāda orgāna ietvaros, šis lēmums tiek pieņemts koleģiāli;
tātad valsts nav brīva pēc sava ieskata pielietot savas publiskās varas prerogatīvas.30 Šādos
apstākļos nav iespējams runāt par valsts jurisdikciju. Arī tas, ka starptautiska organizā26 ECT lēmums Bankoviā and. others v. Belgium. 52207/99, 12.12.2001. Para. 59.-66.
27Skat., piem., Brownlie I. Principles o f International Law. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 287,
301., 312.-314; Jurisdiction o f States. Ed. by B ernhardt R. Encyclopaedia o f Public International Law. Vol. 3.
Amsterdam, New York: N orth-H olland Publishing Co, 1997, p. 55.-59; Nguyen Quoc D inh P., Daillier A.,
Pellet A. D roit international public. 6e ēd. Paris: L.G.D.J., 1999, p. 500.
28 Skat. Brownlie I., op.cit., p. 313; Bernhardt R., op.cit., p. 59, kā arī Cassese A. International Law. 2nd ed.
Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 89. No ECT judikatūras skat. ECT spriedums Loizidou v. Tur
key (prelim inary objections). 15318/89, 23.03.1995. Para. 62; ECT spriedums Cyprus v. Turkey. 25781/94,
10.05.2001. Para. 77.-78. un ECT spriedums Ila^cu and others v. M oldova and Russia. 48787/99, 08.07.2004.
Para. 310.-319.
29 Par Lielbritānijas m ilitārā kontingenta atbildību Irākā skat. ECT spriedums Al-Saadoon and M ufdhi v. the
United Kingdom. 31498/08, 02.03.2010.
30 Eiropas Cilvēktiesību komisijas lēm ums Hess v. the United Kingdom. 6231/73, 28.05.1975.
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rija atrodas valsts teritorijā, neizraisa šīs valsts atbildību par starptautiskās organizācijas
rīcību.31
54. Pēc šīs pašas loģikas Latvijas valsts nenes atbildību par Eiropas Savienības insti
tūciju rīcību, kas skar privātpersonu pamattiesības.32
55. Dažās situācijās, kad valsts pieņem noteiktus tiesību aktus vai veic noteiktu fak
tisko rīcību, lai izpildītu sev saistošu starptautiskas organizācijas (vai Eiropas Savienības)
aktu, var būt grūti nošķirt valsts atbildību no starptautiskās organizācijas vai Eiropas
Savienības atbildības. Šajā gadījumā ir jānosaka, vai un cik lielā mērā valstij savu starp

tautisko vai pārnacionālo saistību izpildē ir bijušas atzītas autonomas novērtēšanas
un lemšanas tiesības. Valsts ir atbildīga tikai tiktāl, ciktāl tā ir izmantojusi šīs tiesības.

4. Latvijas valsts atbildība par ārvalsts rīcību
56. Atsevišķos gadījumos Latvijas valsts var netiešā veidā atbildēt arī par citu valstu
izraisītajiem vai pieļautajiem pamattiesību pārkāpumiem. Latvijas valsts atbildība iestā
jas tad, ja Latvijas valsts institūciju rīcības rezultātā kļūst iespējams privātpersonas
tiesību pārkāpums no ārvalsts institūciju puses. Visos šādos gadījumos ir nepiecie
šams, lai pastāvētu tieša cēloņsakarība, no vienas puses, starp Latvijas un ārvalstu in
stitūciju rīcību (vai tās iespējamību) un, no otras puses, starp ārvalsts institūciju rīcību
un personas pamattiesību pārkāpumu. Var minēt divas tipiskākās situācijas, kurās šādā
veidā var rasties Latvijas valsts atbildība.
57. Pirmais gadījums ir tad, ja Latvijas iestādes nolemj izraidīt vai izdot personu uz
tādu valsti, kurā viņai objektīvi draud smags un, iespējams, arī nelabojams pamattiesību
aizskārums (nogalināšana, spīdzināšana, patvaļīga brīvības atņemšana bez tiesas u.tml.)
Šeit uzreiz jāatzīmē, ka ANO Konvencijas par spīdzināšanas un citas cietsirdīgas, necil
vēcīgas vai pazemojošas apiešanās vai sodīšanas aizliegumu (kas ir saistoša arī Latvijai)
3. panta pirm ā daļa aizliedz dalībvalstīm “izsūtīt, atgriezt atpakaļ vai izdot kādu personu
citai valstij, ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka tur šai personai var draudēt spīdzināšana”.33
ECT savā pašreizējā praksē regulāri nākas izskatīt šāda veida lietas; saskaņā ar tās pastā
vīgo judikatūru, draudiem tajā valstī, uz kuru personu izraida vai izdod, ir jābūt pietie
kami pierādītiem.34
58. Klasiskais ECT spriedums šajā jautājumā ir spriedums lietā Soeringpret A pvieno
to Karalisti. Pieteicējam, Vācijas pilsonim, ASV tika izvirzīta apsūdzība savas draudzenes
vecāku slepkavībā. Viņš pārbēga uz Lielbritāniju, kur tika apcietināts, un ASV valdība
pieprasīja viņa izdošanu tiesāšanai. Saskaņā ar Virdžīnijas pavalsts likumiem (kur bija
notikusi slepkavība) pieteicējam par šo noziegumu draudēja nāvessods, un prokurors
skaidri paziņoja, ka pieprasīs tiesai piemērot šādu sodu. ECT nosprieda: lai gan pats
nāvessods kā tāds nebūtu pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas normām, dau
31 ECT lēm ums Lopez Cifuentes v. Spain. 18754/06, 07.07.2009.
32 ECT spriedums Bosphorus A irways v. Ireland. 45036/98, 30.06.2005. Para. 143.-158. un ECT lēmums
Connolly v. 15 M em ber States o f the EU. 73274/01, 09.12.2008.
33 Atklāta parakstīšanai 1984. gada 10. decembrī, spēkā kopš 1987. gada 26. jūnija. Latvijā tā ir spēkā kopš
1992. gada 14. maija.
34 Skat., daudzu citu starpā, ECT spriedums Saadi v. Italy. 37201/06, 28.02.2008. Para. 128.-133.
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dzās ASV pavalstīs pieņemtā ilgstošā soda izpildes gaidīšana cietumā, uz nāvi notiesāto
nodaļā (death row), ir pietiekami mokoša, lai tiktu atzīta par “cietsirdīgu un pazemojošu
izturēšanos” Konvencijas 3. panta izpratnē. Runājot par Apvienotās Karalistes atbildību,
ECT noteica:
“[Konvencijas] 1. pants, saskaņā ar kuru “Augstās Līgum slēdzējas Puses nodrošina ik
vienam , kas atrodas to jurisdikcijā, šīs Konvencijas I sadaļā m inētās tiesības un brīvības”,
nosaka Konvencijas tvērum a robežas, kas galvenokārt ir teritoriālas. D alībvalstu saistības
aprobežojas ar viņu “jurisdikcijā” esošo personu [..] tiesību un brīvību “nodrošināšanu”.
Turklāt Konvencija n edz reglamentē trešo valstu rīcību, nedz a rī pieprasa, lai dalībvalstis
uzspiestu šādai valstij savas normas. 1. pan tu nevar interpretēt tādā veidā, ka no tā izrie
tētu vispārējs princips, saskaņā ar kuru dalībvalsts, neskatoties u z tās saistībām [noziedz
nieku] izdošanas jo m ā , nedrīkstētu izd o t personu, nepārliecinoties, ka iespējam ie apstākļi
attiecīgajā ārvalstī pilnībā atbilst visām Konvencijas garantijām . īstenībā, kā to pa m atoti
apgalvo Lielbritānijas valdība, nosakot Konvencijas - un it sevišķi tās 3. pan ta - piem ēroja m īb a s jo m u , nedrīkst aizm irst izdošanas p o zitīvo mērķi: neļaut bēguļojošiem noziedznie
kiem izvairīties no tiesas.
[■■]
Tomēr šie apsvērum i neatbrīvo dalībvalstis no to atbildības [..] p a r paredzam ām se
kām, kuras izdošana var izraisīt ārpus to teritorijas.”35

59.
Pēc tam ECT norādīja uz Konvencijas pamatā esošo tiesību efektivitātes principu
un atgādināja, ka Konvencijas normas ir interpretējamas atbilstoši tās garam, pam at
mērķiem un pamatvērtībām. ECT atzīmēja, ka spīdzināšanas un cietsirdīgas un paze
mojošas izturēšanās aizliegums, pirmkārt, ir absolūts un nepieļauj nekādas atkāpes, un,
otrkārt, ir universāli atzīts un ietverts vairākos universālos un reģionālos cilvēktiesību
dokumentos. Tad ECT turpināja:
“[..] D alībvalsts rīkotos pilnīgi pretēji Konvencijas p a m a tā esošajām vērtībām , [..] ja tā
apzināti nodotu bēguļojošu personu, lai cik atbaidoša noziegum a izdarīšanā tā būtu a p 
sūdzēta, citai valstij, ja p a stā v pietiekam i nopietns pa m a ts uzskatīt, ka tur viņam draudēs
spīdzināšana. Neraugoties uz skaidra form ulēju m a trūkum u īsajā un vispārīgajā 3. p an ta
tekstā, šāda izdošana acīm redzam i būtu pretrunā ar tā garu [..].
[ECT] principā nav kom petenta lem t p a r potenciālu Konvencijas pārkāpum u esamību
vai neesamību. Tomēr no šī vispārējā prin cipa ir jāpieļauj izņēm um s, ja [attiecīgā persona]
apgalvo, ka lēm um s p a r viņas izdošanu pārkāps 3. pantu, ja tas tiks izpildīts [..].
R ezum ējot jāsecina, ka šāds lēm um s var būt problem ātisks 3. pan ta izpratnē, un tādēļ
tas var radīt dalībvalsts atbildību u z Konvencijas pam ata, ja pa stā v nopietns un p irm šķietam s p a m a ts uzskatīt: ja attiecīgā persona tiks izdota pieprasītājvalstij, viņa tur tiks
pakļau ta reālam spīdzināšanas, cietsirdīga vai pazem ojoša soda vai apiešanās riskam. Lai
nodibinātu šo [valsts] atbildību, nav iespējams iztik t bezpieprasītājvalstīpastāvošo apstāk
ļu novērtēšanas 3. p a n ta prasību gaism ā. Taču šeit nav runa p a r šīs [otrās] valsts atbildības
konstatēšanu vai pierādīšanu no vispārējo starptautisko tiesību viedokļa, no Konvencijas
35 ECT spriedum s Soering v. the United Kingdom. 14038/88, 07.07.1989. Para. 86.
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viedokļa vai citādi. Ciktāl atbildība rodas vai var rasties u z Konvencijas pam ata, tā ir tās
dalībvalsts atbildība, kas [personu] izdod, jo tās rīcības tiešas sekas ir personas pakļaušana
aizliegtas izturēšanās riskam.”36

60. Jāatzīmē, ka šajā lietā ECT pirmoreiz izmantoja “potenciāla pārkāpuma” jēdzie
nu, kas turpm āk tika konsekventi lietots tās judikatūrā līdz pat šai dienai: kamēr persona
vēl atrodas savas mītnes valsts (šajā gadījumā Lielbritānijas) jurisdikcijā, tikm ēr pārkā
puma vēl nav. Taču, ja šīs valsts iestādes izdos viņu ārvalstij, tad pārkāpums būs izda
rīts un pabeigts. Šāda pieeja ir saprotama: piemēram, ja Latvijas iestādes nolemj izraidīt
ārzemnieku uz Afganistānu, kur viņam draud nomētāšana ar akmeņiem par laulības
pārkāpšanu,37 tad nebūtu pamatoti gaidīt, lai viņu patiešām izraidītu un tad, iespējams,
nogalinātu. “Potenciāla pārkāpuma” konstatēšana ir vienīgais loģiskais veids, kā atrisi
nāt šo situāciju, un arī Satversmes 89. panta ietvaros Latvijas iestādēm un tiesām būtu
jārīkojas tāpat.
61. Otrais gadījums ir tad, ja Latvija savā tiesību telpā atzīst un izpilda ārvalsts in
stitūcijas izdotu aktu, kurš ir pieņemts, acīmredzami pārkāpjot personas pamattiesības,
turklāt Latvijas institūcijas nespēj šo pārkāpumu izlabot (vai arī nevēlas to darīt). Šajā
gadījumā prettiesiskais ārvalsts akts tiek ar Latvijas institūcijas lēmumu “iepludināts”
Latvijas tiesību sistēmā kopā ar visu tā defektu, t.i., pamattiesību pārkāpumu, un no šī
brīža atbildīgas kļūst Latvijas institūcijas, kas ļāva šim aktam izvērst savas tiesiskās sekas
Latvijā. Šādas situācijas praksē visbiežāk rodas, atzīstot un izpildot ārvalstu tiesu nolē
mumus ģimenes lietās, civillietās un komerclietās, ja izpildāmais nolēmums tā izcelsmes
valstī ir taisīts, pārkāpjot atbildētāja procesuālās tiesības.
62. ECT šādu situāciju izskatīja lietā Pellegrini p re t Itāliju. Pieteicēja bija noslēgusi
laulību Romas katoļu baznīcā, un saskaņā ar Itālijas un Svētā Krēsla konkordātu šīm lau
lībām automātiski iestājās civiltiesiskas sekas. Pēc tam viņas vīrs iesniedza kompetentajā
baznīcas tiesā prasību par laulības atzīšanu par spēkā neesošu asinsradniecības dēļ, kas
tika apmierināta. Pieteicēja pārsūdzēja spriedumu augstākajā baznīcas tiesā - Romas
Rotā (Rota R om ana), kas institucionāli pieder pie Svētā Krēsla, taču bez panākumiem.
Saskaņā ar konkordāta norm ām Rotas spriedums (t.i., Katoļu baznīcas un vienlaikus
Svētā Krēsla tiesas spriedums) tika iesniegts kompetentajai Itālijas tiesai atzīšanai un iz
pildei (eksekvatūrai). Pellegrini kundze iebilda un lūdza tiesu noraidīt eksekvatūras pie
teikumu viņas procesuālo pamattiesību daudzo pārkāpumu dēļ. Piemēram, viņa nebija
saņēmusi otrās puses prasības pieteikuma kopiju; gan pirmās instances tiesa, gan Rota
bija noraidījušas viņas lūgumu iepazīties ar tiesnešu rīcībā esošajiem lietas materiāliem;
visi baznicas tiesu noteiktie term iņi bija par īsiem, lai viņa varētu pienācīgi sagatavoties
savai aizstāvībai utt. Tomēr Itālijas tiesa viņas argumentiem nepiekrita un atzina Rotas
spriedumu par spēka esošu un izpildāmu Itālijas teritorijā. Pieteicēja vērsās ECT, kurai
tādējādi nācās izšķirt jautājumu par vienas valsts atbildību par cita starptautisko tiesību
subjekta tiesas nolēmuma izpildi.
36 ECT spriedums Soering v. the United Kingdom. 14038/88, 07.07.1989. Para. 88.-91.
37 ECT spriedums N. v. Sweden. 23505/09, 20.07.2010.
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63. ECT nosprieda:
“[ECT] uzreiz atzīm ē, ka sūdzības iesniedzējas laulību p a r spēkā neesošu ar spriedum u
atzin a Vatikāna tiesas, un tad šo spriedum u p a r izpildām u pasludināja Itālijas tiesas. Taču
Vatikāns nav ratificējis Konvenciju, un vispār šī sūdzība ir vērsta pret Itāliju. [ECT] u zde
vum s ir noteikt nevis to, vai process baznīcas tiesās atbilda Konvencijas 6. p a n ta prasībām ,
bet gan to, vai Itālijas tiesas, p irm s eksekvatūras došanas šim spriedum am , ir pienācīgi
pārbaudījušas attiecīgās procedūras atbilstību 6. pan ta garantijām . Īstenībā šāda kontrole
ir nepieciešama, ja eksekvatūrai pakļautais nolēm um s nāk no tādas valsts tiesām, kas ne
piem ēro Konvenciju. Šāda kontrole ir vēl jo vairāk nepieciešama, ja eksekvatūras rezultāts
ir būtiski svarīgs vienai no p u sēm .”38

64. Vadoties pēc šīs atziņas, ECT izskatīja konkrēto gadījumu un nosprieda, ka, at
zīstot un izpildot baznīcas tiesas nolēmumu, kas bija taisīts ar tik rupjiem un acīmredza
miem atbildētājas procesuālo pamattiesību pārkāpumiem, Itālijas tiesas (un līdz ar to arī
Itālijas valsts) bija pārkāpušas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta pirmajā daļā
noteiktās taisnīgās tiesvedības garantijas.

5. Valsts atbildība par privātpersonas rīcību
65. Satversmes 89. pants uzliek saistības “valstij”, nevis privātpersonām. Tas nozīmē,
ka “horizontālām” tiesiskām attiecībām, t.i., attiecībām starp privātpersonām, šī norma
tieši nav piemērojama. Taču tas nebūt nenozīmē, ka 89. pantam nav nekādas nozīmes
personu savstarpējās attiecībās. Gluži otrādi: saskaņā ar tiesību efektivitātes principu,
valstij ir pienākums nodrošināt, lai viena privātpersona nepamatoti netraucētu otrai
baudīt Satversmē garantētās pamattiesības. Tātad šajā jomā valsts pienākumi ir pozitīva
jeb aktīva rakstura, un publisko institūciju bezdarbība vai kūtrum s var radīt valsts at
bildību. Starptautisko cilvēktiesību līgumu kontekstā šo principu parasti apzīmē ar vācu
term inu D rittw irkung.39
66. Valsts pienākums nodrošināt, lai viena privātpersona nepārkāptu citu privātper
sonu tiesības, nav absolūts un neierobežots. Pirmkārt, valsts nes atbildību tikai tad, ja

kompetentās institūcijas objektīvi zināja (t.i., tās varēja un tām vajadzēja zināt) par
jau notikušo vai gaidāmo pamattiesību pārkāpumu, un tās objektīvi spēja ar saviem
publiskās varas līdzekļiem šo pārkāpumu novērst. Piemēram, ECT izskatītajā lietā
O pu z p re t Turciju pieteicēja un viņas māte regulāri, ilgā laikposmā, cieta vardarbību un
draudus no pieteicējas vīra puses, par ko tika vairākkārt ziņots vietējai policijai un pro
kuratūrai. Visbeidzot, vīrs sadūra pieteicēju ar nazi un vēlāk nogalināja viņas māti. ECT
pēc detalizētas lietas apstākļu novērtēšanas konstatēja, ka valsts iestādes nebija darījušas
38 ECT spriedums Pellegrini v. Italy. 30882/96, 20.07.2001. Para. 40.
39 Sim jautājum am ir veltiti veseli rakstu krājumi, piem., The Constitution in private relations: expanding
constitutionalism. Ed. by Sajö A. Uitz R. Utrecht: Eleven International Publishing, 2005; H um an rights and
the private sphere: a comparative study. Ed. by Feldtke J. Oliver D. London, New York: Routledge-Cavendish,
2007. Par šo pašu jautājum u skat. arī Alkema E. A. I he third-party applicability or '‘D rittw irkung” o f the
European Convention on Human Rights. Protecting Human Rights: The European dimension. Studies in honour
o f G.]. Wiarda. Köln: Heymann, 1988, p. 33.-45.
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■isu iespējamo, lai pasargātu pieteicēju un viņas māti no vira vardarbības; līdz ar to Tūr
ei'as valsts bija pārkāpusi saistības, kuras tai uzlika Konvencijas 2. un 3. pants.40
67. Otrkārt, valsts atbildības apmērs un saturs šajos apstākļos ir atkarīgs no konkrēto
pamattiesību būtības un satura. Šeit ir jāizšķir divas situācijas:
a) ja runa ir par smagiem svarīgāko pamattiesību pārkāpumiem (dzīvības apdrau
dējumi, spīdzināšana, pastāvīga un nepaciešama iejaukšanās privātajā dzīvē u.tm l), tad
valsts saistības pret aizskarto personu ir diezgan plašas: pienākums veikt ātru un efektīvu
izmeklēšanu; ja nepieciešams, pielietot pret aizskārēju kriminālprocesuālus piespiedlīdzekļus un krimināltiesiskas sankcijas utt.;
b) ja runa ir vienkārši par strīdu starp divām vai vairākām privātpersonām, kurā
katra no pusēm piesauc pirmšķietami (p rim a facie) leģitīmas tiesības un intereses, tad
valsts pienākums principā aprobežojas ar Satversmes 92. pantā garantēto iespēju aizstā
vēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

C. Pamattiesību normu interpretācijas principi
68. Saskaņā ar Satversmes 89. pantu valsts “atzīst un aizsargā” cilvēka pamattiesības.
Lai šīs tiesības patiešām būtu atzītas un aizsargātas, Satversmes VIII nodaļas pantu in
terpretācijas gaitā ir jāievēro vismaz četri savstarpēji cieši saistīti pamatprincipi, proti,
tiesībkonformās interpretācijas, minimālo garantiju, tiesību efektivitātes un evolutīvās interpretācijas princips. Lai gan tiešos vārdos 89. panta tekstā tie nav ierakstīti, tie
tomēr izriet no šī panta loģikas, jo bez tiem visi pārējie VIII nodaļas panti vai nu vispār
zaudētu jebkādu reālu jēgu, vai nespētu darboties saskaņā ar mainīgās pasaules vajadzī
bām. Turklāt ir jāpatur prātā, ka daudzas Satversmē garantētās pamattiesības var tikt
ierobežotas, un pat tad, ja pašā Satversmē tas expressis verbis nav paredzēts.

1. Tiesībkonformās interpretācijas princips
69. Kā tas jau tika norādīts iepriekš, lielākā daļa Satversmes VIII nodaļā garantēto pa
mattiesību ir nostiprinātas arī dažādos daudzpusējos starptautiskos līgumos, piemēram,
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Starptautiskajā paktā. Saeimas apstiprināto starp
tautisko līgumu normām ir augstāks juridisks spēks nekā Latvijas likumu normām, un
kolīzijas gadījumā ir piemērojama starptautiskā līguma norm a (ar izņēmumu, kas bals
tās uz minimālo garantiju principu - skat. tālāk). Saskaņā ar 1994. gada 13. janvāra liku
ma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 13. pantu, “[j]a starptautiskajā
līgumā, kuru Saeim a ir apstiprinājusi, pared zēti citādi noteikum i nekā Latvijas Republikas
likum došanas aktos, tiek piem ēroti starptautiskā līguma noteikum i”.

70. Taču šī norm a neattiecas uz starptautiska līguma kolīziju ar Satversmi. Šis jautā
jums joprojām paliek viens no neskaidrākajiem jautājumiem starptautisko publisko tie
40 ECT spriedums O puz v. Turkey. 33401/02, 09.06.2009. Interesanti, ka šajā lietā ECT konstatēja arī diskri
mināciju pēc dzim um a Konvencijas 14. panta izpratnē, ievērojot to, ka ģimenes vardarbība pret sievietēm
atbildētājvalstī ir sistēmiska problēma (para. 184.-202.). Par valsts atbildību dzīvības apdraudējumu gadījumā
no citu cilvēku puses skat. ECT spriedums Osman v. the United Kingdom. 23452/94, 128.10.1998. Para. 115.
un ECT spriedums Kontrovā v. Slovakia. 7510/04, 31.05.2007. Para. 49.
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sību zinātnē, un vairums pasaules valstu savās iekšzemes tiesību sistēmās tieši vai netieši
atzīst konstitūcijas pārākum u pār starptautisko tiesību normām. Tās valstis, kuras savos
pamatlikumos pieļauj pretējo, tik un tā pakļauj starptautisko normu pārākumu zinā
miem nosacījumiem.41 Jebkurā gadījumā starpvalstu attiecību līmenī tas problēmu ne
atrisina, jo valsts nedrīkst piesaukt savas iekšējās tiesību normas, lai attaisnotu savu
starptautisko saistību nepildīšanu. Turklāt ECT, kas principā respektē nacionālo valstu
konstitucionālo iekārtu savdabību, savā judikatūrā nebaidās apstrīdēt arī konstitūciju
normas, ja uzskata to par nepieciešamu.42
71. Ja kāds no Satversmes VIII nodaļas pantiem nonāk reālā vai iedomātā kolīzijā ar
Latvijai saistoša starptautiska līguma normu, tad Latvijas valsts institūcijām principā ir
trīs iespējas šo kolīziju novērst:
a) grozīt attiecīgo Satversmes pantu;
b) denonsēt starptautisko līgumu;
c) pielietot tiesībkonformās interpretācijas metodi, t.i., interpretēt Satversmes VIII
nodaļas normas tā, lai to saturs atbilstu attiecīgo starptautisko līgumu norm u saturam.
72. Tiesībkonformā interpretācija, bez šaubām, ir vieglākais un drošākais ceļš gan no
tiesiskā, gan no politiskā viedokļa. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka “[n]o šā [89.] pan ta
redzam s, ka likum devēja mērķis nav bijis p retstatīt Satversm ē ietvertās cilvēktiesību nor
m as starptautiskajām cilvēktiesību norm ām , bet bijis gluži pretējs - p a n ā k t šo normu sav
starpēju harm oniju. Gadījumos, kad ir šaubas p a r Satversm ē ietverto cilvēktiesību normu
saturu, tās tulkojam as pēc iespējas atbilstoši interpretācijai, kāda tiek lietota starptautisko
cilvēktiesību norm u piem ērošanas praksē”.43 Tātad, piemēram, Satversmes 94. pants, kas

garantē tiesības uz personisku brīvību, ir iztulkojams tā, lai tā saturs pēc iespējas atbilstu
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 5. panta saturam, - tā, kā to savā judikatūrā ir inter
pretējusi ECT.

2. M inim ālo garantiju princips
73. Iztulkojot un piemērojot Satversmes VIII nodaļas normas, ir vienmēr jāpatur
prātā, ka tajā ietvertās pamattiesību garantijas ir tikai minimālas garantijas, - tas ir tas
nepieciešamais tiesību minimums, kurš valstij ir obligāti jāievēro un jānodrošina. Citiem
vārdiem sakot, tas ir tas slieksnis, zemāk par kuru tiesību aizsardzības standarts nekādā
gadījumā nedrīkst noslīdēt, un šo slieksni nodrošina Satversmes norm u hierarhiski aug
stākais juridiskais spēks Latvijas tiesību sistēmā.
74. Taču nekas netraucē un neliedz valsts institūcijām, un it sevišķi likumdevējam,
piešķirt Latvijas jurisdikcijā esošajām privātpersonām plašākas tiesību garantijas, nekā
paredzēts Satversmē. Līdz ar to Satversmes VIII nodaļas panti nevar tikt iztukoti tā, ka
tie neļautu valstij paplašināt aizsargājamo tiesību loku, vai arī ar paplašinātas interpretā
cijas vai analoģijas palīdzību paplašināt jau esošo pantu tvērumu.
41 Carreau D„ op.cit., p. 58.-68, para. 122.-143.
42 Skat., piem., ECT spriedums Sejdič and Finci v. Bosnia and Herzegovina. 27996/06, 22.12.2009., kurā ECT
apstrīdēja ar Deitonas miera līgumu apstiprinātās Bosnijas-Hercegovinas konstitūcijas institucionālās normas
par valsts prezidentūru.
43 Satversmes tiesa. 2000-03-01. 30.08.2000.
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75. Tas pats attiecas uz starptautiskajiem līgumiem cilvēktiesību jomā, kuros minimā’ī>garantiju princips ir nostiprināts expressis verbis. Tā, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību
Konvencijas 53. pants nosaka: “Nekas šajā Konvencijā nav iztulkojam s kā ierobežojums
. atkāpšanās no jebkurām cilvēktiesībām un pam atbrīvībām , kas ir atzītas saskaņā ar
; . kuras Augstās Līgum slēdzējas Puses likum iem vai jebkuru citu līgumu.” Vēl skaidrākos
ārdos ir izteikta Starptautiskā pakta 5. panta otrā daļa: “N av pieļaujam a kādā šā pakta
dalībvalstī saskaņā ar likumu, konvencijām, noteikum iem vai paražām atzīto vai esošo
■:ckura cilvēka pam attiesību ierobežošana vai sam azināšana, aizbildinoties ar to, ka m i
nētās tiesības šajā p a k tā nav atzītas vai ka tās tajā atzītas m azākā apjom ā.”

76. Šīm starptautisko līgumu norm ām ir divējādas sekas. Pirmkārt, no tiesībpolitiskā viedokļa raugoties, tās pamudina dalībvalstis neapstāties pie attiecīgā līguma garan
tijām un noteikt savās konstitūcijās, likumos, citos normatīvajos aktos un judikatūrā vēl
augstāku pamattiesību standartu. Otrkārt, ar to tiek radīts privātpersonai labvēlīgs izņē
mums gan no tiesībkonformās interpretācijas principa, gan arī no starptautisko līgumu
rorm u prioritātes principa: ja konkrētajā situācijā Satversme un Latvijas likumi paredz
indivīdam plašākas tiesības nekā starptautiska konvencija, tad ir piemērojamas Latvijastiesību normas.
77. To, kā Latvijas likumdevējs var garantēt tās jurisdikcijā esošajām personām plašā
kas tiesības nekā starptautisks līgums, var ilustrēt ar diviem piemēriem.
78. Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 13. pantu “[ijkvienam , kura tiesības
un brīvības, kas noteiktas šajā Konvencijā, ir pārkāptas, ir tiesības u z efektīvu aizsardzību
k o valsts institūciju puses [..]”. 13. pants ir vispārēja norma (lex ģenerālis), kas attiecas

uz jebkurām Konvencijā vai tās protokolos noteiktajām tiesībām. Taču 13. pantā minētā
'efektīvā tiesību aizsardzība” nebūt nenozīmē obligāti un visos gadījumos “tiesvedību”:
valsts var paredzēt arī citādus apstrīdēšanas, pārsūdzēšanas un zaudējumu atlīdzības ce
ras (piemēram, administratīvu apstrīdēšanas procesu) ar nosacījumu, ka tie ir pieejami
_n efektīvi. Līdzās 13. pantam Konvencijā ir arī 6. panta pirmā daļa (kas attiecībā pret to
ir lex specialis), un tā garantē ikvienam “tiesības, nosakot savu civilo tiesību un pienāku
mu vai jebkuras viņam izvirzītās apsūdzības pamatotību krimināllietā, uz taisnīgu un at
klātu lietas izskatīšanu saprātīgos termiņos neatkarīgā un objektīvā ar likumu izveidotā
tiesā”. Šeit garantiju līmenis jau ir daudz augstāks, jo persona var panākt savu aizskarto
tiesību aizsardzību ar tiesu varas prerogatīvām apveltītā institūcijā. Tomēr no 6. panta
pirmās daļas teksta skaidri izriet, ka tā ir piemērojama nevis jebkura veida tiesvedībā, bet
tikai “civillietās” un “krimināllietās”. Šie jēdzieni ir saprotami nevis tā, kā tos interpretē
attiecīgās valsts iekšējā tiesību sistēmā, bet gan to īpatnējā, autonomā nozīmē Konven
cijas ietvaros. Šī autonomā nozīme lielākajā daļā gadījumu ir plašāka, nekā iekšzemes
tiesībās pieņemtā, taču tik un tā pastāv daudz strīdu, kas pēc savas būtības nav ne “ci
viltiesiski”, ne “krimināltiesiski”, un 6. panta garantijas tām līdz ar to nav piemērojamas.
ECT savā judikatūrā ir noteikusi, ka ārpus 6. panta pirmās daļas tvēruma atrodas, pie
mēram, nodokļu strīdi44 (ja runa nav par sodoša rakstura nodokļu uzrēķiniem un citām
~ E C T spriedums Ferrazzini v. Italy. 44759/98, 12.07.2001. Para. 23.
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sankcijām45), vēlēšanu lietas,46 lietas par ārzemnieku ieceļošanu, izraidīšanu, izdošanu47
utt. Šīm lietām tiek piemērotas lex ģenerālis, t.i., Konvencijas 13. panta garantijas, kas, kā
jau redzējām, ir vājākas.
79. Savukārt Satversmes 92. panta pirmais teikums - “[iļkviens var aizstāvēt savas
tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā” - neaprobežo tiesības uz tiesvedību ar no
teiktām tiesību jomām vai nozarēm. Tas attiecas ne tikai uz “krimināllietām” un “civil
lietām”, bet gan uz jebkurām personas “tiesībām un likumiskajām interesēm”. Jāsecina,
ka Satversme pieprasa, piemēram, lai strīds par vēlēšanu tiesību īstenošanu tiktu no
teikti izskatīts tiesā. Turpretī Eiropas Cilvēktiesību konvencija šādu prasību neizvirza:
no tās viedokļa principā pietiek ar jebkādu “efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli”. Līdz ar
to Satversmes garantijas šajā jautājumā izrādās plašākas un privātpersonai labvēlīgākas
nekā Konvencijas garantijas.
80. Otrais piemērs attiecas uz pieļaujamajiem pamattiesību ierobežojumiem. Saska
ņā ar Satversmes 116. pantu “[pjersonas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesm it
sestajā, deviņ desm it septītajā, deviņdesm it astotajā, sim tajā, sim t otrajā, sim t trešajā, sim t
sestajā un sim t astotajā pantā, var ierobežot liku m ā p a re d zē ta jo s g a d īju m o s
Arī Ei

ropas Cilvēktiesību konvencijas 8., 9., 10. un 11. panta otrās daļas, kā arī Pirmā protokola
1. pants, Ceturtā protokola 2. panta trešā un ceturtā daļa un Septītā protokola 1. panta
pirmā daļa paredz, ka tiesību ierobežojumam ir jāpamatojas uz “likumu”. Lietotais jē
dziens - “likums” - abos gadījumos ir vienāds, taču abu normatīvo tekstu piemērotāji to
ir piepildījuši ar nedaudz atšķirīgu saturu.
81. ECT judikatūra “likumu” saprot nevis formālā, bet materiālā nozīmē, kas attiecas
ne tik daudz uz tā vietu tiesību norm u hierarhijā, cik uz tā “kvalitāti”. Un proti, “likums”
ir jebkura attiecīgās dalībvalsts tiesību sistēmā spēkā esoša norma, kas atbilst trim nosa
cījumiem:
a) pieejamībai, t.i., tai ir jābūt iepriekš publicētai vai izziņotai, lai privātpersona varē
tu objektīvi zināt, kādas normas tiks piemērotas noteiktai tiesiskai attiecībai;
b) paredzamībai, t.i., normas formai un saturam ir jābūt tādiem, lai privātpersona
spētu saprātīgi paredzēt, nepieciešamības gadījumā prasot lietpratēja padomu, kādas tie
siskas sekas izraisīs tāda vai citāda rīcība;48
c) aizsardzībai pret patvaļu, t.i., kompetentās iestādes pilnvaras, piemērojot attie
cīgo normu, nedrīkst būt neierobežotas; šīm pilnvarām ir jābūt iekļautām pietiekami
skaidri nospraustās robežās un pakļautām pietiekami skaidriem nosacījumiem.49
82. Tātad Eiropas Cilvēktiesību konvencija neprasa, lai “likums” atbilstu šī jēdziena
šaurākajai nozīmei, t.i., būtu likumdošanas varas orgāna pieņemts vispārējs normatīvs
45 ECT spriedums Jussila v. Finland. 73053/01, 23.11.2006. Para. 31.-36.
46 ECT spriedums Pierre-Bloch v. France. 24194/94, 21.10.1997. Para. 49.-52., un ECT lēmums Partija “Mūsu
Z em e” and Partija “Jaunie D em okrāti” v. Latvia. 10547/07, 34049/07, 29.11.2007.
47 ECT spriedums M aaouia v. France. 39652/98, 05.10.2000. Para. 38.-41.
48 ECT spriedums Silver and others v. the United Kingdom. 5947/72,25.03.1983. Para. 85.-88., ECT spriedums
M aestri v. Italy. 39748/98,17.02.2004. Para. 30.
49 ECT spriedums Olsson v. Sweden (no.l). 10465/83, 24.03.1988. Para. 61; ECT spriedums Lavents v. Latvia.
58442/00, 28.11.2002. Para. 135.
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ikts. Ja dalībvalsts iekšējā konstitucionālā sistēma to pieļauj, tad tas var būt arī hierarhis_<i zemāks (izpildvaras izdots) normatīvs akts50 vai pat pietiekami skaidra judikatūra.51
83. Savukārt Latvijas Administratīvā procesa likuma 11. pants nosaka: “Privātpersonelabvēlīgu adm inistratīvo aktu izd o t vai faktisku rīcību veikt iestāde var u z Satvers
i e s , likuma, kā arī uz starptautisko tiesību norm as pam ata. M inistru kabineta noteikum i
pašvaldību saistošie noteikum i var bū t p a r p a m a tu šādam adm inistratīvajam aktam
ai faktiskai rīcībai tikai tad, j a Satversmē, likumā vai starptautisko tiesību norm ā tieši vai
re tie ši ir ietverts pilnvarojum s M inistru kabinetam , izdodot noteikumus, vai pašvaldībām ,
zdodot saistošos noteikumus, tajos p a red zēt šādus adm inistratīvos aktus vai faktisko rī::bu .[..]” Tātad privātpersonai nelabvēlīgs administratīvs akts vai faktiska rīcība var tikt

ram atoti tikai ar Saeimas pieņemtu likumu vai hierarhiski augstākiem normatīvajiem
aktiem, un hierarhiski zemāki akti drīkst tikt izmantoti šim nolūkam tikai tad, ja attie
cīgās institūcijas ir īpaši pilnvarotas tos izdot. Eiropas Cilvēktiesību konvencija - ECT
udikatūras izpratnē - tik striktu prasību neuzstāda. Šeit mēs atkal redzam, kā Latvijas
kuma norma, kas dod priekšroku “likuma” jēdziena formālajai nozīmei, ir privātperso
nai labvēlīgāka nekā starptautiskā līguma norma.

3. Tiesību efektivitātes princips
84. Visas Satversmē, kā arī likumos un starptautiskajos līgumos garantētās pam at
tiesības ir vienmēr interpretējamas un piemērojamas tā, lai tās būtu reālas un efektīvas,
nevis iluzoras vai noteiktas tikai izskata pēc. Ar to demokrātiskas valsts konstitūcija
būtiski atšķiras no totalitāru valstu pamatlikumiem, piemēram, no bijušās PSRS konsti
tūcijām, kurās ierakstītās pamattiesību garantijas nedz likumdošanā, nedz praksē netika
ievērotas un palika lielākoties tikai uz papīra uzrakstītas deklarācijas līmenī.
85. Satversmē tiesību efektivitātes princips izriet, pirmkārt, no paša 89. panta re
dakcijas: valsts ne tikai “atzīst” cilvēka pamattiesības (ko varētu saprast arī tīri dekla
ratīvā nozīmē), bet arī tās “aizsargā” (kas jau uzliek valstij pienākumu nepieciešamības
gadījumā spert noteiktus aktīvus soļus). Otrkārt, tiesību efektivitātes princips parādās,
lasot Satversmes 89. pantu kopsakarā ar 1. pantu - “Latvija ir neatkarīga d e m o k rā tisk a
republika”, jo patiesi demokrātisks režīms nozīmē arī cilvēka pamattiesību ievērošanu.
Treškārt, Satversmes tiesa ir skaidros vārdos nospriedusi, ka, “[s]askaņā ar [Satversmes
>9. pantu], valstij jānodrošina, cik iespējams, efektīva personas pam attiesību aizsardzība” 52
Ceturtkārt, tiesību efektivitātes principu savā judikatūrā ir neskaitāmas reizes deklarē
jusi arī ECT, sākot ar klasisko spriedumu lietā A rtico p ret Itāliju.53
86. Tiesību efektivitātes princips vienādi skar jebkuras pamattiesības, taču praksē
tas visvairāk tiek piesaukts procesuālo garantiju jomā, kas Satversmē ir nostiprinātas
92. pantā: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. [..]
Skat. ECT spriedums Silver and others v. the United Kingdom. 5947/72, 25.03.1983. Para. 85.-90; ECT
b ried u m s Kruslin v. France. 11801/85, 24.04.1990. Para. 27.-30.
ECT spriedums Sunday Times v. the United Kingdom (no.l). 6538/74, 26.04.1979. Para. 46.-53.
: Satversmes tiesa. 2002-20-0103. 23.04.2003. 5. punkts.
ECT spriedums Artico v. Italy. 6694/74, 13.05.1980. Para. 33. Skat. arī ECT spriedums United Com munist
?.irty o f Turkey and others v. Turkey. 19392/92, 30.01.1998. Para. 33; ECT spriedums Chassagnou and others
-■ France. 25088/94, 28331/95, 28443/95, 09.04.1999. Para. 100.
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Ikvienam ir tiesības u z advokāta p a līd zīb u ” (šis pants vispārēji atbilst Eiropas Cilvēktiesī
bu konvencijas 6. panta pirmajai un trešajai daļai, kas satur daudz detalizētākus priekš
rakstus). Tas ir saprotams, ņemot vērā to īpašo nozīmi, kas demokrātiskā sabiedrībā ir
personas tiesībām uz taisnīgu tiesu.54
87. Tā, piemēram, tiesības uz advokāta palīdzību nenozīmē, ka tiesai (vai citai kom 
petentai valsts institūcijai) pietiek vienkārši pieņemt un parakstīt lēmumu par valsts ap
maksāta advokāta iecelšanu, lai viņu Satversmē noteiktais pienākums būtu izpildīts; ir
nepieciešams, lai šis advokāts arī reāli pārstāvētu (aizstāvētu) savu klientu. A rtico lietā
pieteicējs tika apsūdzēts un notiesāts krimināllietā par krāpšanu un līdzīgiem nodarīju
miem. Kasācijas stadijā viņš lūdza tiesu nozīmēt viņam advokātu, kas arī tika izdarīts.
Taču ar to visa aizstāvība arī beidzās: nozīmētais advokāts ilgi neizrādīja nekādu interesi
par savu klientu, bet pēc tam paziņoja, ka esot pārāk aizņemts un nevesels, lai nodar
botos ar šādu lietu, un ieteica pieteicējam atrast sev citu aizstāvi. Beigās viņš uzrakstīja
Kasācijas tiesas palātas priekšsēdim vēstuli ar lūgumu atbrīvot viņu no šīs lietas vešanas
un lūdza pieteicēju likt viņu mierā. Pieteicējs sūdzējās Kasācijas tiesas amatpersonām un
ģenerālprokuroram par šādu advokāta attieksmi un lūdza nozīmēt viņam citu aizstāvi,
taču veltīgi. ECT procesā Itālijas valdība centās argumentēt, ka līdz ar aizstāvja iecel
šanu Itālijas valsts atbildība bija beigusies, un viss turpmākais jau bija privātu attiecību
jautājums starp advokātu un viņa klientu. ECT šo argumentu noraidīja, uzsverot, ka
Konvencijā garantētas tiesības ir jāsaprot kā reālas un efektīvas, nevis tikai kā teorētiskas
un iluzoras. Līdz ar to tiesības uz advokāta palīdzību nevar aprobežoties ar advokāta
nozīmēšanu, jo reiz nozīmēts advokāts var pēc tam arī nomirt, smagi saslimt, ļaunprātīgi
izvairīties no savu pienākumu pildīšanas (kā šajā gadījumā), vai arī nespēt tos izpildīt
objektīvu iemeslu dēļ. Tātad, ja kompetentajai valsts iestādei tiek ziņots, ka lietā nozīmē
tais advokāts nepilda savus pārstāvja vai aizstāvja pienākumus, tad tai ir vai nu jāpiespiež
viņu to darīt, vai arī jāieceļ cits advokāts. Citāda interpretācija, kuru šajā gadījumā pie
dāvāja Itālijas valdība, atņemtu taisnīgas tiesvedības garantijām jebkādu nozīmi, padarot
tās par tukšiem vārdiem.
88. Vēl viena laba ilustrācija tiesību efektivitātes principa piemērošanai ir atrodama
ECT spriedumā lietā A ndrejeva p re t L atviju.55 Šajā lietā tika iesniegts kasācijas protests,
kas tika nozīmēts izskatīšanai Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā. Lai gan
protestu bija iesniedzis prokurors, Civilprocesa likums tik un tā garantēja pieteicējai tie
sības piedalīties un uzstāties kasācijas tiesas sēdē. Taču, kad pieteicēja un viņas advokāts
ieradās Senāta sēžu zālē noteiktajā laikā, izrādījās, ka lietas izskatīšana jau ir beigusies:
Senāts bija nolēmis izskatīt šo lietu ātrāk par noteikto laiku, un, uzklausījis prokuroru,
kasācijas protestu noraidīja. ECT nepiekrita Latvijas valdības argumentam, ka, ievērojot
kasācijas procesa īpatnības un to, ka prokurors pārstāvēja pieteicējai labvēlīgu viedokli,
viņas tiesības uz taisnīgu tiesvedību bija kopumā ievērotas. ECT uzsvēra, ka saskaņā
ar iekšzemes tiesību normām pieteicēja bija tiesīga piedalīties Senāta sēdē. Konkrētajā
gadījumā viņa, būdama šī procesa galvenais subjekts, vēlējās šīs savas tiesības izmantot,
bet Senāta rīcības dēļ tas viņai tika liegts. No viņas viedokļa raugoties, viņas likumā no
teiktajām procesuālajām tiesībām tika atņemta jebkāda efektivitāte.
54ECT spriedums Prince Hans-A dam II o f Liechtenstein v. Germany. 42527/98, 12.06.2001. Para. 45.
55 ECT spriedums Andrejeva v. Latvia. 55707/00, 18.02.2009. Para. 96.-102.
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4. Evolutivās interpretācijās princips
89. Satversmes VIII nodaļa ir pieņemta noteiktā vēsturiskā laikposmā un atspoguļo
- r.ktu likumdevēju skatījumu uz tajā ietverto pamattiesību saturu. Taču Satversme
- r ūkai vēstures piemineklis: tas ir dzīvs instruments, kas ir interpretējams un pie—ēroļams atbilstoši mūsdienu realitātēm un mūsdienu izpratnei par aizsargājamo pa- iriesību standartu. Vārds “mūsdienas” šeit ir saprotams relatīvā nozīmē: tas ir laiks,
.c_ri norisinās tā konkrētā tiesiskā attiecība, kurai ir japiemēro konkrētā pamattiesību
norma.
90. Līdz ar to pamattiesību normu iztulkotājam un it sevišķi Satversmes tiesai ir jāprot
- atrā konkrētā gadījumā atrast līdzsvaru starp pagātni (noskaidrojot Satversmes VIII
nodaļas autoru un likumdevēja gribu vēsturiskās interpretācijas ietvaros) un tagadni
noskaidrojot pašreizējo skatījumu uz pamattiesību saturu). Turklāt Latvijas valsts in?titūcijas (piemēram, tā pati Satversmes tiesa) šajā ziņā atrodas daudz labākā un izdevī
gākā stāvoklī nekā starptautiska vai pārnacionāla tiesa (piemēram, ECT). Tas tādēļ, ka
starptautisko publisko tiesību pamatsubjekts ir un paliek suverēna valsts; līdz ar to ar
starpvalstu līgumu izveidotas institūcijas vai orgāna leģitimitāte un pilnvaras sakņojas
to izveidojušo valstu suverenitātē. Runājot par ECT, tās bijušais priekšsēdētājs Ž.R Kosta
J.-P. Costa) skaidri norādīja, ka viņa vadītā tiesa “nedrīkst pārsniegt to vispārējo kom
petenču robežas, kuras tai ar savu suverēno gribu ir deleģējušas dalībvalstis”.56 Pati ECT
savā judikatūrā ir vairākkārt uzsvērusi, ka Eiropas Cilvēktiesību konvencija ir dzīvs ins
truments, kas interpretējams atbilstoši mūsdienu apstākļiem un vajadzībām, bet, no ot
ras puses, ECT nav tiesīga izsecināt no tās tādas tiesības, kuras tās autori acīmredzami
nav vēlējušies tajā ietvert. Taču Latvija, tāpat kā citas valstis, pati ir suverēna; tās publiskā
•ara nav citu tiesību subjektu deleģēta, bet primāra. Tādēļ Latvijas valsts varas orgāniem
un it sevišķi tiesām ir daudz plašākas iespējas tulkot Satversmes VIII nodaļas pantus
paplašināti.
91. Lai noteiktu, kāds ir pašreizējais skatījums uz noteiktām pamattiesībām, var iz
mantot piecu veidu palīgavotus, proti:
a) starptautisko un pārnacionālo tiesu judikatūru, turklāt ne tikai tādu, kuru juris
dikciju Latvija atzīst (ECT, Eiropas Savienības tiesa, arī ANO Starptautiskā tiesa57), bet
arī, iespējams, citu reģionālo tiesu judikatūru (piemēram, Amerikas Cilvēktiesību tiesas
spriedumus58);
b) citu valstu normatīvos aktus un judikatūru (t.i., pielietot salīdzinošo metodi);
56 Costa J.-P., op.cit.
r ANO Starptautiskā tiesā saskaņā ar tās Statūtu 35. panta pirmo daļu var vērsties jebkura ANO dalībvalsts,
kas saskaņā ar ANO Statūtu 93. panta pirmo daļu automātiski ir arī Starptautiskās tiesas Statūtu dalībniece.
Taču jāatgādina, ka Latvija nav atzinusi Starptautiskās tiesas obligāto jurisdikciju saskaņā ar tās Statūtu
36. panta otro daļu.
' Amerikas Cilvēktiesību tiesa (Corte Interam ericana de D erechos H um ānos / Inter-American Court ofH um an
Rights) tika izveidota 1979. gadā Amerikas Valstu Organizācijas ietvaros. Tās sēdeklis atrodas Kostarikas
galvaspilsētā Sanhosē (San José), un tā piemēro Amerikas Cilvēktiesību konvenciju (atklāta parakstīšanai
1969. gadā, stājās spēkā 1978. gadā, kuru par sev saistošu pašlaik atzīst divdesmit četras Rietumu puslodes
valstis. Sīkāk par šo tiesu un tās judikatūru skat. tās mājaslapā: http://ww w.corteidh.or.cr/.
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c) tādu starptautisko orgānu lēmumus u.c. aktus (gan vispārējus, gan sevišķiem ga
dījumiem pieņemtus), kuriem nav tiesu varas rakstura (piemēram, ANO Cilvēktiesību
komiteja, ANO Ekonomisko, sociālo un kulturālo tiesību komiteja, Eiropas Padomes
M inistru komiteja, speciālā Padomdevēju komiteja, kas uzrauga Vispārējo konvenciju
par nacionālo m inoritāšu aizsardzību u.tml.). Šeit gan ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, jo
šāda veida orgānu darbība bieži mēdz būt politizēta un atspoguļot kādas noteiktas poli
tiskas ideoloģijas un/vai valstu grupas intereses, nevis objektīvu un bezkaislīgu skatīju
mu uz konkrēto jautājumu;
d) Latvijas un ārvalstu tiesību zinātnieku atziņas (ar to pašu piebildi, kas iepriekš);
e) atsevišķos gadījumos - pietiekami objektīvu socioloģisko pētījumu rezultātus un
tamlīdzīgus palīgavotus.
92. Uz šo palīgavotu pamata Satversmes pamattiesību normas piemērotājs var no
nākt pie viena no šādiem secinājumiem:
a) ka starptautiskajā - universālajā vai reģionālajā (t.i., Eiropas Savienības vai visa
Eiropas kontinenta) - līmenī ir izveidojies spēcīgs konsenss vai pat pilnīga vienprātība
par konkrētu pamattiesību saturu, un tas ir jāņem vērā, interpretējot attiecīgo Satvers
mes normu;
b) ka šāds universāls vai reģionāls konsenss nepastāv (vai pagaidām nepastāv), bet,
iespējams, Latvijas iekšzemes tiesu un/vai tiesību zinātnieku starpā pastāv konsenss par
to, ka kādas noteiktas pamattiesības ir interpretējamas plašāk nekā pagātnē;
c) ka nekāda nedz starptautiska, nedz reģionāla, nedz iekšzemes konsensa nav, un līdz
ar to a p rio ri nav nepieciešamības interpretēt konkrētās tiesības plašāk nekā pagātnē.

5. Pamattiesību ierobežojum i
93. Visas Satversmē un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktās pam at
tiesības var iedalīt divās grupās - absolūtajās un relatīvajās - atkarībā no tā, vai valsts
drīkst ierobežot konkrēto tiesību un tās praktisko izmantošanu, vai ne.
94. Absolūtās pamattiesības nedrīkst nedz ierobežot, nedz pakļaut to atzīšanu vai
izmantošanu jebkādiem nosacījumiem. Šādas tiesības ir mazākumā, un tās ir:
a) tiesības uz tiesībsubjektību, t.i., tiesības tikt atzītam par personu privāttiesiskajās
un publiski tiesiskajās attiecībās (Starptautiskā pakta 16. pants);
b) spīdzināšanas, cietsirdīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās vai soda aizlie
gums (Satversmes 95. panta otrais un trešais teikums, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas
3. pants, Starptautiskā pakta 7. pants);
c) verdzības, vergu tirdzniecības, dzimtbūšanas un tamlīdzīgu institūtu (“nebrīves”)
aizliegums (Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 4. panta pirmā daļa, Starptautiskā pakta
8. panta pirmā un otrā daļa);
d) tiesības uz nevainīguma prezumpciju (Satversmes 92. panta otrais teikums, Ei
ropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta otrā daļa, Starptautiskā pakta 14. panta otrā
daļa);
e) parādcietumu aizliegums, t.i., aizliegums atņemt brīvību par nespēju pildīt līgum
saistības (Eiropas Cilvēktiesību konvencijas Ceturtā protokola 1. pants, Starptautiskā
pakta 11. pants);
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f) Latvijas pases turētāja tiesības iebraukt Latvijā un netikt izraidītam no tās (Sat
versmes 98. panta otrā teikuma beigu daļa, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas Ceturtā
protokola 3. pants, Starptautiskā pakta 12. panta ceturtā daļa);
g) aizliegums kolektīvi izraidīt no valsts ārzemniekus, nepārbaudot katra ārzem 
nieka individuālo situāciju (Eiropas Cilvēktiesību konvencijas Ceturtā protokola
4. pants);
h) domas, apziņas un reliģijas brīvība, bet tikai tiktāl, ciktāl tā attiecas uz personas fo rum internum (iekšējo lauku, t.i., prātu jeb apziņu; Satversmes 99. panta pirmais teikums,
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 9. panta pirmā daļa, Starptautiskā pakta 18. panta pir
mās daļas pirmais teikums). Tas pats attiecas ari uz jebkāda viedokļa brīvību, kamēr
šis viedoklis paliek cilvēka foru m internum (Starptautiskā pakta 19. panta pirm ā daļa).
Savukārt tiesības uz viedokļa, domas, apziņas un reliģijas brīvības izpausmēm forum
■:xternum (ārējā laukā) nav absolūtas un var tikt ierobežotas. Tāpēc Satversmes 116. pan
ta pēdējais teikums (kurš ir arī visas Satversmes pēdējais teikums) nosaka: “Uz šajā pantā
”linēto nosacījumu pa m a ta var ierobežot arī reliģiskās pārliecības p a u ša n u ” - nevis pašu
reliģisko pārliecību, kas attiecas uz cilvēka iekšējo pasauli.
95. Lai cik paradoksāli tas neliktos, vissvarīgākās pamattiesības, proti, tiesības uz
dzīvību, kas pilnīgi loģiski ir visu pārējo tiesību baudīšanas un izmantošanas priekšno
sacījums, nav absolūtas. Gadījumi, kad cilvēka nonāvēšana var būt tiesiska, ir uzskaitīti
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 2. panta otrajā daļā.
96. Jautājums par to, vai nāvessoda aizliegums ir absolūts, ir atkarīgs no konkrētās
valsts ratificētajiem konvencionālajiem normatīvajiem aktiem. Eiropas Cilvēktiesību
Konvencijas 2. panta pirm ā daļa un Starptautiskā pakta 6. pants expressis verbis pieļauj
nāvessodu. Taču šobrīd gandrīz visas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas dalībvalstis (arī
Latvija) ir ratificējušas šīs konvencijas Sesto protokolu, kurš aizliedz nāvessoda piesprie
šanu un piemērošanu; līdz ar to šim protokolam, kā jau lex posterior, attiecībā uz šīm valstīm ir augstāks juridisks spēks. Un tomēr šis aizliegums nav absolūts, jo šī paša protokola
2. pants ļauj valstij paredzēt savos likumos nāvessodu par nodarījumiem, kas izdarīti kara
.aikā vai kara draudu apstākļos. Konvencijas Trīspadsmitais protokols izdara vēl vienu
>oli uz priekšu un aizliedz nāvessodu jebkādos apstākļos, t.i., arī kara vai kara draudu
aikā. Līdz ar to tām valstīm, kuras šo protokolu ir ratificējušas, nāvessoda aizliegums ir
-:ļuvis absolūts; turpretī pārējām valstīm tas joprojām ir relatīvs.
97. Visas pamattiesības, kas nav absolūtas, ir relatīvas, t.i., tās (vai to izmantoša
nu) var ierobežot. Šādu tiesību ir absolūts vairākums. Relatīvās tiesības var iedalīt divās
apakšgrupās:
a) pamattiesības, kuru iespējamie ierobežojumi ir noteikti pašā Satversmē;
b) pamattiesības, kuru ierobežojum i nav expressis verbis noteikti Satversmē, taču
izriet no šo tiesību būtības. ECT savā judikatūrā sauc tos par “netiešiem jeb nor
mas būtībā ietvertiem ierobežojumiem” (angl. im plied lim itations, fr. lim itations
im plicites59).
" >Kat., piem., ECT spriedums Hirst v. the United Kingdom (no. 2). 74025/01, 06.10.2005. Para. 60.-61.
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98. Pie pirmās apakšgrupas pieder vispirms Satversmes 116. pantā minētās tiesības,
proti:
a) privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramība (96. pants);
b) pārvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvība (97. pants);
c) tiesības brīvi izbraukt no Latvijas (98. panta pirmais teikums);
d) tiesības uz reliģiskās pārliecības paušanu (99. pants, ciktāl tas attiecas uz foru m
externum);

e) izteiksmes un informācijas brīvība (100. pants);
f) biedrošanās brīvība (102. pants);
g) pulcēšanās brīvība (103. pants);
h) nodarbošanās izvēles brīvība un piespiedu darba aizliegums (106. pants);
i) strādājošo tiesības uz koplīgumu un streiku un arodbiedrību brīvība (108. pants).
99. Iepriekš uzskaitītās tiesības “va r ierobežot likum ā paredzētajos gadījum os, lai a iz
sargātu citu cilvēku tiesības, dem okrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību
un tiku m ību ”. Šīs normas piemērošanas metodika ir sīkāk aprakstīta tālāk, 116. panta

komentārā.
100. Satversmes 116. pantā ir atrodama viena maldinoša neprecizitāte. Uzskaitot tos
VIII nodaļas pantus, kuros noteiktās pamattiesības var ierobežot, tas cita starpā min
“tiesības, kas noteiktas [..] deviņdesmit astotajā pantā” (bez jebkādas atšķirības). Taču
98. pantā ir ietvertas četras dažādas tiesības, kas ierobežojumu ziņā savstarpēji būtiski
atšķiras, proti:
a) panta pirmais teikums garantē ikvienam tiesības brīvi izbraukt no Latvijas. Uz
šīm tiesībām patiešām attiecas 116. pantā noteiktie ierobežojumi, un tas saskan ar Ei
ropas Cilvēktiesību konvencijas Ceturtā protokola 2. panta trešo daļu un attiecīgo ECT
judikatūru;60
b) otrā teikuma sākuma daļa garantē ārpus Latvijas esošajiem Latvijas pases turētā
jiem tiesības atrasties Latvijas valsts aizsardzībā. Šajā kontekstā vispirms ir jārunā par
konsulāro aizsardzību, kuru reglamentē 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencija par kon
sulārajām attiecībām. No Starptautiskās tiesas sprieduma LaG rand lietā izriet, ka tiesības
uz konsulāro aizsardzību principā ir absolūtas.61 (Konsulāro aizsardzību nedrīkst jaukt
ar citu starptautisko tiesību institūtu - diplomātisko aizsardzību prettiesiska tiesību aiz
skāruma gadījumā, kuras piemērošana principā ir atstāta katras valsts brīvam ieskatam
un uz kuru personai nav nekādu subjektīvu tiesību62);
c) otrā teikuma beigu daļa garantē ikvienam Latvijas pases turētājam tiesības brīvi
atgriezties (resp., iebraukt) Latvijā. Šīs tiesības ir noteiktas arī Eiropas Cilvēktiesību kon60 Skat., piem., ECT spriedums Gochev v. Bulgaria. 34383/03, 26.11.2009.
61 ANO Starptautiskā tiesa. 2001. 27. jūnijs. Spriedums lietā LaGrand (Germ any v. United States o f America),
Merits. International C ourt of Justice Reports 2001, p. 466. Par to skat., piem., Hoppe C. Implementation
o f LaGrand and Avena in Germ any and the United States: exploring a transatlantic divide in search o f a
uniform interpretation o f consular rights. European Journal o f International Law, 04.2007., vol. 18, Nr. 2,

p. 317.-336.
62ANO Starptautiskā tiesa. 1970. 5. februāris. Spriedums lietā Barcelona Traction, Light and Power Company,
L td (Belgium v. Spain), Second Phase. International C ourt of Justice Reports 1970, p. 45, para. 79.
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encijas Ceturtā protokola 3. panta otrajā daļā. Kā to ir uzsvērusi ECT lietā Slivenko pret
Latviju, šī panta garantijas ir absolūtas un nevar tikt ierobežotas;63

d)
visbeidzot, trešais teikums garantē Latvijas pilsoņiem (un nevis vienkārši Latvijas
rases turētājiem) tiesības netikt izdotam ārvalstīm. Šīs tiesības nav absolūtas, bet tās
pakļaujas īpašiem ierobežojumiem (“izņemot Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos
-īgumos paredzētos gadījumus, ja ar izdošanu netiek pārkāptas Satversmē noteiktās cilēka pamattiesības”), nevis 116. pantam, ar kuru tās jau pēc savas iekšējās loģikas nav
savietojamas.
101. Pie jau minētās pirmās apakšgrupas pieder ari pamattiesības, kurām ir expressis
■erbis noteikti īpaši, katram atsevišķam pantam atbilstoši ierobežojumi. Tie ir:
a) tiesības uz personisko brīvību (94. pants);
b) jau minētās tiesības netikt izdotam ārvalstīm (98. panta trešais teikums);
c) tiesības “uz īpašumu” (pareizāk sakot, tiesības uz īpašuma aizsardzību;
105. pants).
102. Otro apakšgrupu veido visas pārējās Satversmē noteiktās pamattiesības. To ie
robežojumi nav noteikti pašā Satversmes tekstā, bet ir netieši, t.i., tie izriet no šo tiesību
būtības. To var ļoti vienkārši saprast, jo minēto tiesību absolutizēšana novestu pie ab
surda rezultāta un vairumā gadījumu aizskartu citu personu pamattiesības. Jāatzīst,
ka Eiropas Cilvēktiesību konvencija un Starptautiskais pakts šajā ziņā ir skaidrāki par
Satversmes VIII nodaļas pantiem, jo to normas nav tik lakoniskas un bieži vien expressis
erbis uzskaita pieļaujamo ierobežojumu veidus tur, kur Satversmē tie figurē tikai netiešā
kārtā.
103. Attiecībā uz netiešajiem ierobežojumiem Satversmes tiesa ir noteikusi:
“Satversm es 116. p a n tā nav m inētas 111. p a n tā garantētās tiesības [u z veselības a iz
sa rd zību ], tom ēr tas nenozīmē, ka šīs pam attiesības ir absolūtas un tām nevar noteikt
ierobežojumus. Satversm e ir vienots veselums, un tajā ietvertās norm as tulkojam as sistēmiski. Pieņēm um s, ka Satversm es 111. p a n tā paredzētajām katras konkrētas personas
Tiesībām vispār nevar noteikt ierobežojumus, nonāktu pretrunā gan ar citos Satversmes
pantos garantētajām citu personu pam attiesībām , gan ar Satversmes 89. pan tā noteikto
■alsts pienākum u aizsargāt personas pam attiesības, gan ar pašā 111. pan tā paredzētajām
citu personu tiesībām uz veselību, gan arī ar citām Satversmes normām.
Satversm es 111. p a n tā noteiktajām personas pam attiesībām var noteikt ierobežojumus,
lai aizsargātu citas Satversm ē garantētas vērtības, tostarp citu personu pam attiesības un
dem okrātisku valsts iekārtu.
Tomēr tas nenozīmē, ka šādi ierobežojum i pieļaujam i jebkādā form ā. Satversm e kā
vienots dokum ents prasa, lai tajā garantēto pam attiesību ierobežojum i tiktu noteikti d e
mokrātiskā valstī pieņ em am ā veidā, tas ir, ar likumu vai uz tā pam ata.
Turklāt ierobežojum i pieļau jam i tikai tiktāl, ciktāl tie nepieciešami m inētā m ērķa sa 
sniegšanai, tas ir, tiem jā b ū t sam ērīgiem (proporcionāliem ) ar šo mērķi.

[■
■
]
1ECT lēmums Slivenko and others v. Latvia. 48321/99, 23.01.2002. Para. 77.
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Tādējādi, lai izvērtētu, vai apstrīdētajās norm ās ietvertie ierobežojum i atbilst Satvers
mes 111. pantam , jākonstatē, vai šie ierobežojum i ir:
1) noteikti ar likum u vai u z tā pam ata;
2) attaisnojam i ar leģitīmu mērķi;
3) sam ērīgi (proporcionāli) ar šo mērķi.”64

104. Tā, piemēram, Satversmes 93. pantā noteiktās tiesības uz dzīvību (kas ir garan
tētas arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 2. panta pirmajā daļā, Starptautiskā pakta
6. panta pirmajā daļā un ES Hartas 2. panta pirmajā daļā). Šīs tiesības nevar būt absolūtas
jau tāpēc, ka tās neļautu vardarbīga uzbrukuma upurim vai citai personai nepieciešamās
aizstāvēšanās robežās nonāvēt uzbrucēju; tas savukārt atņemtu jebkādu aizsardzību paša
upura tiesībām uz dzīvību. Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 2. panta otro
daļu cilvēka nonāvēšana ir pieļaujama trijos gadījumos: a) lai aizstāvētu jebkuru personu
pret nelikumīgu vardarbību, b) lai veiktu tiesisku aizturēšanu vai aizkavētu tiesiski aiz
turētas vai apcietinātas personas izbēgšanu, un c) lai saskaņā ar likumu savaldītu dumpi
vai apvērsumu, - bet, visos gadījumos, tikai ar nosacījumu, ka netiek pārkāptas galējās
nepieciešamības robežas. Tātad, neraugoties uz Konvencijas 2. panta īpatnējo redakciju,
tiesību ierobežojuma novērtēšanas metodoloģija principā ir tā pati: lai cilvēka nonāvē
šanu varētu izņēmuma kārtā attaisnot, tai ir jābūt tiesiskai, tai ir jāseko vismaz vienam
no trijiem iepriekš minētajiem mērķiem, un pielietotajam spēkam ir jābūt samērīgam ar
apdraudējumu, pret kuru tas vēršas.
105. Vēl viens piemērs: tiesības uz taisnīgu tiesvedību, kas noteiktas Satversmes
92. panta pirmajā teikumā un kas atbilst Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta pir
majai un trešajai daļai. Konvencijas normas ir daudz detalizētākas, turklāt 6. panta pir
majā daļā ir paredzēti gadījumi, kad var atkāpties no tiesas sēžu atklātības principa un
neielaist publiku un žurnālistus tiesas sēžu zālē. Taču ECT savā judikatūrā ir daudzreiz
atzinusi, ka tas nebūt nav vienīgais pieļaujamais ierobežojums. Spriedumā lietā K a rtp re t
Turciju tā atgādināja:
“Tiesības u z pieeju tiesai, kas atzītas Konvencijas 6. pan ta pirm ajā daļā, nav absolūtas:
tām ir pieļaujam i netieši ierobežojumi, jo tās pēc savas būtības pieprasa noteiktu regulējumu
no valsts puses. D alībvalstīm šajā jo m ā ir zinām as novērtēšanas brīvības robeža [margin o f
appreciation]. Taču pēdējais vārds jau taju m ā p a r Konvencijas prasību izpildi pieder [ECT];
tai ir jāpārbauda, vai piem ērotie ierobežojum i neaprobežo indivīda tiesības tādā veidā vai
tādā pakāpē, ka šīs tiesības tiek aizskartas pašā savā būtībā. Turklāt šāds ierobežojums
saskan ar 6. pan ta p irm o daļu tikai tad, ja tam ir leģitīms mērķis un ja pastāv saprātīga
sam ērīgum a attiecības starp pielietotajiem līdzekļiem un meklēto mērķi [..]. Īstenībā tiesības
u z pieeju tiesai tiek aizskartas pašā savā būtībā tad, ja to regulējums vairs nekalpo tiesiskās
drošības un tiesu varas labas pārvaldīšanas mērķiem, un rada šķērsli, kas neļauj tiesību
subjektam p a n ā k t savas lietas izskatīšanu pēc būtības kom petentā tiesā [..].”6S
64 Satversmes tiesa. 2002-04-03. 22.10.2002. 1. punkts.
65 ECT spriedums K a rt v. Turkey. 8917/05, 03.12.2009. Para. 79.
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Tas pats attiecas arī uz aktīvajām un pasīvajām vēlēšanu tiesībām (Satversmes 8. un
pants, Eiropas Cilvēktiesību konvencijas Pirmā protokola 3. pants, Starptautiskā pakta
25. panta b) punkts).66
106. Novērtējot pamattiesību ierobežojumu pieļaujamību katrā konkrētā gadījumā,
tirādei vai tiesai (ieskaitot arī Satversmes tiesu) no metodoloģiskā viedokļa ir prin
cipā jāseko vienai un tai pašai shēmai neatkarīgi no tā, vai attiecīgie ierobežojumi ir
: aredzēti Satversmē expressis verbis, vai arī tie ir netieši. Proti, institūcijai ir jāatbild uz
vidiem jautājumiem šādā kārtībā:
a) vai tiesību ierobežojums ir noteikts “likumā” (par “likuma” definīciju skat. ie

priekš)?
b i vai tiesību ierobežojumam ir leģitīms mērķis?
c i vai tiesību ierobežojums ir samērīgs (proporcionāls) ar tā leģitīmo mērķi?
107. Pamattiesību ierobežojums ir pieļaujams tikai tad, ja uz visiem trim jautājuz :e m tiek dota apstiprinoša atbilde, kurai turklāt ir jābūt objektīvi pārliecinošai.67 Ja
i:r:-de uz pirm o vai otro jautājumu ir noraidoša, tad nav nekādas vajadzības iet tālāk, jo
: a_ tā skaidrs, ka ierobežojums nav pamatots. Var būt gadījumi, kad atbilde uz pirmo
_r- vai otro jautājumu ir ļoti sarežģīta un nešķiet svarīga, bet tiesību ierobežojums ir
: .' —šķietami {prim a facie) nesamērīgs. Šādā situācijā iestāde vai tiesa izņēmuma kārtā
ir arī aiztaupīt sev nevajadzīgu intelektuālo darbu, sākumā prezumējot, ka ierobežo—~ patiešām ir noteikts likumā un tam ir leģitīms mērķis, bet pēc tam secinot, ka tas
an tā ir nesamērīgs ar šo prezumēto mērķi.68
108. īpaši runājot par tiesību ierobežojuma leģitīmajiem mērķiem, ir vienmēr jāpatur
: rl:ā. ka valsts institūcijas nekādā gadījumā nedrīkst:
a noteikt plašākus pamattiesību ierobežojumus, nekā Satversme to skaidros vārdos
a^aa vai netieši pieļauj;
r izlietot Satversmē tieši atļautos vai netieši pieļautos pamattiesību ierobežojumus
artiem mērķiem nekā tiem, kuriem tie ir objektīvi domāti.
109. Minētie principi kopumā atbilst franču administratīvo tiesību teorijā iztrādāa a n "varas ļaunprātīgas izlietošanas” (détournem ent de pouvoir ) jēdzienam. Eiropas
lar. ēkriesību konvencijā tie ir attiecīgi nostiprināti tās 17. pantā:
"Sc'. iena no šīs Konvencijas norm ām nav tulkojam a kā kādas valsts [..] tiesības veikt
darbību, kuras mērķis ir likvidēt šajā Konvencijā atzītās tiesības un brīvības vai
tās lielākā mērā, nekā tas noteikts šajā Konvencijā”, - un 18. pantā:
*Ierobežojum i, kurus šī Konvencija pieļauj attiecībā u z m inētajām tiesībām un brīvīrc—. iv piem ērojam i citiem m ērķiem kā vien tiem, kam tie ir paredzēti.”

110. Tiesiskuma princips, kas aizliedz valsts iestāžu patvaļu, atbilst tiesiskas valsts
- a_ -nam un līdz ar to pamatojas uz Satversmes 1. pantu. Tas nozīmē, ka Konvenci_ : autajiem aizliegumiem analoģiski aizliegumi darbojas arī attiecībā uz Satversmes
V - daļā garantētajām pamattiesībām. Turklāt tie skar ne tikai tās pamattiesības, ku
* : 77 r '.ēdum s Podkolzina v. Latvia. 46726/99, 09.04.2002. Para. 33.
"*'
::em ., ECT spriedums Funke v. France. 10828/84,25.02.1993. Para. 55.
* I 77 r eži seko šādai pieejai. Skat., piem., ECT spriedums Miroļubovs and others v. Latvia. 798/05,
: > .2)009. Para. 78.
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rām ierobežojumi ir expressis verbis noteikti Satversmes tekstā, bet arī tās, kurām ierobe
žojumi ir netieši pieļauti.69
111. Pirmajā gadījumā tas nozīmē, ka valsts institūcijām ir strikti jāievēro attiecīgo
Satversmes norm u nospraustās robežas. Piemēram, 116. pants ļauj ierobežot daudzas
tiesības, lai aizsargātu “citu cilvēku tiesības, dem okrātisko valsts iekārtu, sabiedrības dro
šību, labklājību un tikum ību”. Šis leģitīmo mērķu saraksts atzīstams par izsmeļošu, un to
nedrīkst paplašināt, citiem vārdiem sakot, tiesību ierobežojums, kas pilnībā pamatojas
uz jebkādu citu apsvērumu, izņemot nupat minētos, nav pieļaujams.
112. Otrajā gadījumā - netiešo ierobežojumu gadījumā - ir jāraugās uz attiecīgo
pamattiesību būtību, lai noteiktu, kādi mērķi vispār var būt leģitīmi, t.i., spēj pirmšķietami attaisnot šo iejaukšanos. No vienas puses, šajā situācijā leģitīmo mērķu saraksts nav
ierobežots, un valsts institūcija var pamatot savu rīcību arī uz tādiem mērķiem, kas nav
uzskaitīti Satversmes 116. pantā.70 No otras puses, ir skaidrs, ka jebkurš mērķis ari nav
pieļaujams; lai to varētu atzīt par leģitīmu, tam ir, pirmkārt, jāatbilst Satversmes garam
un sistēmai, un, otrkārt, jābūt pēc būtības saistītam ar to cilvēka un sabiedrības darbības
jomu, kurā notiek attiecīgo tiesību ierobežošana. Piemēram, kā to noteica Satversmes
tiesa, Satversmes 111. pantā garantētās tiesības uz veselības aizsardzību var samērīgi ie
robežot, lai aizsargātu citu personu tiesības uz veselību un drošību. Taču tās nedrīkst ie
robežot, piemēram, ar medicīniskās palīdzības liegumu izdarot uz cilvēku spiedienu, lai
viņš atdotu valstij nodokļu parādu, - jo cilvēka veselībai pēc būtības nav nekāda sakara
ar viņa attiecībām ar valsti fiskālajā jomā.
113. Jebkurā gadījumā valstij ir pienākums piemērot vispārēji pieļautos pamattiesību
ierobežojumus labticīgi. Tas nozīmē, ka pamattiesību ierobežojuma novērtēšana katrā
konkrētajā gadījumā nedrīkst būt tīri formāla: iestādei vai tiesai ir jāaplūko visi lietas
apstākļi un jānoskaidro, vai ierobežojums patiešām tika izmantots tieši tam mērķim,
kuram viņš ir domāts, un vai aiz formāli pareizas un nevainojamas motivācijas īstenī
bā neslēpjas kāds cits nepieļaujams mērķis. Tipisks šādas ļaunprātīgas varas izlietošanas
(détournem ent de pouvoir) gadījums notika ECT izskatītajā lieta Gusinskis p re t Krieviju.
Pieteicējs, Krievijā pazīstams mediju magnāts un sabiedriskās saziņas līdzekļu koncerna
M edia M ost kontrolpaketes īpašnieks, tika pasludināts par aizdomās turēto krimināllietā
par krāpšanu, aizturēts un apcietināts uz dažām dienām. Kamēr viņš atradās cietumā,
Krievijas Federācijas preses un sakaru ministrs piedāvāja viņam izbeigt krimināllietu un
likt viņu mierā, ja viņš piekritīšot pārdot savu koncernu valsts naftas sabiedrībai G azp rom , turklāt saskaņā ar G azprom noteikto cenu. Pieteicējs tam beidzot piekrita. Atbrī
vots pret parakstu par dzīvesvietas nemainīšanu, viņš parakstīja ar G azprom attiecīgu
līgumu, kurā bija paredzēta ari krimināllietas izbeigšana pret viņu; šo līgumu līdzparakstīja un apstiprināja arī preses un sakaru ministrs. Un, patiešām, pēc līguma paraks
tīšanas krimināllieta pret pieteicēju tika nekavējoties izbeigta, un visi viņam piemērotie
69 Skat., piem., Theory and Practice o f the European Convention on H uman Rights. Ed. by Aray J„ Van Dijk E,
Van H oof F„ Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 1905.-1096.
70 Piem., par vēlēšanu tiesību ierobežojumu m ērķiem skat. jau m inēto ECT spriedum u Podkolzina v. Latvia.
46726/99, 09.04.2002. Para. 34.
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irošības līdzekļi tika atcelti.71 Gusinskis sūdzējās ECT, apgalvodams, ka Krievijas valsts
iestādes bija ļaunprātīgi pielietojušas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 5. panta pirmajā
ialā (tiesības uz personas brīvību) pieļautos ierobežojumus nepiemērotam mērķim, t.i.,
-ii piespiestu viņu atteikties no sava mediju koncerna valsts labā. ECT tam piekrita, kon
statējot Konvencijas 18. panta pārkāpumu šādos vārdos:
“[ECT] ieskatā publisko tiesību jau tāju m i, tādi kā, piem ēram , kriminālprocess un
::rm stiesas apcietinājum s, nav dom āti, lai tos pielietotu komercsarunu stratēģijas ietva' os. Tas, ka G azprom lūdza pieteicēju p a ra k stīt līgumu, viņam atrodoties cietumā; tas,
•:a ministrs ar savu parakstu šo līgumu apstiprināja, un tas, ka izmeklētājs, tas ir, valsts
?ārvaldes darbinieks, to vēlāk piem ēroja, izb eid zo t krim ināllietu, - tas viss liek p a m atoti
domāt, ka Gusinska krim inālvajāšana bija iebiedēšanas manevrs.
Šajos apstākļos [ECT] secina, ka pieteicēja brīvības ierobežošana, kuru pieļauj [Konencijas] 5. pan ta pirm ā s daļas “c”punkts, notika ne tikai nolūkā nodot viņu kom petentām
r.esību aizsardzības iestādēm , balstoties u z p a m a to tām aizdom ām , ka viņš varētu būt iz 
darījis sodām u nodarījumu, bet arī citu m otīvu dēļ.
L īdz ar to šajā lietā ir noticis Konvencijas 18. pan ta pārkāpum s, skatot to kopsakarā ar
5. pantu.”72

D. No pamattiesību normām izrietošās
papildu tiesības un saistības
114. No Satversmes 89. panta izriet ne tikai Satversmē ietverto pamattiesību norm u
interpretācijas pamatprincipi, bet ari noteiktas papildu tiesības un saistības visiem pa
mattiesību subjektiem. Visas šīs tiesības un saistības kā nepieciešama “piekabe” iet

līdzi katram no Satversmes pamattiesību pantiem.
1. Tiesības zināt savas tiesības
115. Pirmās un svarīgākās papildu tiesības, kas izriet no katra Satversmes pamatieslbu
panta, ir tiesības zināt savas tiesības. Satversmes VIII nodaļas autori šīs tiesības ir īpaši iz
cēluši, veltot tām atsevišķu 90. pantu. Šis tiesības ir sīkāk aplūkotas 90. panta komentārā.

2. Tiesības uz taisnīgu lēm um a pieņemšanas procesu
116. Kā jau redzējām iepriekš, visas Satversmes VIII nodaļā noteiktās pamattiesības
pēc savas būtības var nosacīti iedalīt “materiālajās” un “procesuālajās”. Taču arī visām
tām tiesībām, kuras var nosaukt par “materiālām” un kuru VIII nodaļā ir vairākums,
vienmēr ir klāt ari procesuāls aspekts. Proti, ikvienam ir tiesības uz to, lai kompetentā
iestāde, pieņemot privātpersonai saistošus lēmumus, kas skar attiecīgo pamattiesību
īstenošanu, ievērotu minimālas procesuālā taisnīguma garantijas. Šis papildu tiesības
attiecas uz sākotnējo lēmuma pieņemšanas stadiju, un tās nedrīkst jaukt ar tiesībām uz
efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli, kurām ir nozīme jau vēlāk, a posteriori.
117. Lai gan tiesības uz taisnīgu lēmuma pieņemšanas procesu expressis verbis Sat
versmē nekur nav noteiktas, tās nepārprotami izriet no jau vairākkārt minētā tiesisku
ECT spriedums Gusinskiy v. Russia. 70276/01, 19.05.2004. Para. 15.-31.
- ECT spriedums Gusinskiy v. Russia. 70276/01, 19.05.2004. Para. 76.-78.
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ma principa. Kā jau redzējām iepriekš, ECT savā judikatūrā ir noteikusi, ka cilvēktie
sību ierobežojumam ir jābūt noteiktam ar “likumu”, bet pilnvērtīgs “likums” cita starpā
nozīmē arī pietiekamu aizsardzību pret iestāžu patvaļu: kompetentās iestādes pilnvaras,
piemērojot attiecīgo normu, nedrīkst būt neierobežotas; šīm pilnvarām ir jābūt iekļau
tām pietiekami skaidri nospraustās robežās un pakļautām pietiekami skaidriem nosa
cījumiem.73 Šie pilnvaru īstenošanas nosacījumi ir gan materiāltiesiska, gan procesuāla
rakstura. No otras puses, tiesības uz taisnīgu lēmuma pieņemšanas procesu pamatojas
uz tiesību efektivitātes principu (skat. iepriekš), jo, pakļaujot pamattiesību izmantošanu
iestādes patvaļai, tiek apdraudēta pati šo tiesību būtība.
118. Tiesības uz taisnīgu lēmuma pieņemšanas procesu pēc sava satura ir procesuālas.
Citiem vārdiem sakot, šo tiesību priekšmets ir līdzeklis (t.i., lēmuma pieņemšana taisnīga
procesa ietvaros) un nevis rezultāts (t.i., personai labvēlīgs lietas iznākums pēc būtības).
119. ECT pirmoreiz skaidri nodalīja un uzsvēra šo procesuālo aspektu lietā Podkolzina p re t Latviju, kas attiecās uz Eiropas Cilvēktiesību konvencijas Pirm ā protokola
3. pantā garantētajām tiesībām uz brīvām vēlēšanām. Šajā lietā pieteicēja tika svītrota no
vēlēšanu saraksta nepietiekamu latviešu valodas zināšanu dēļ. Lai gan viņai jau bija ie
priekš izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, Valsts valodas inspekcija pakļāva viņu
atkārtotai pārbaudei, pēc kuras secināja, ka viņa nepārvalda latviešu valodu augstākajā
prasmes pakāpē, kā to toreiz prasīja Saeimas vēlēšanu likums. ECT konstatēja, ka valsts
valodas prasmes apliecība bija izsniegta, pamatojoties uz koleģiālu atestācijas komisijas
lēmumu, kas savukārt balstījās uz likumpamatotā normatīvā aktā ietvertiem objektīviem
novērtēšanas kritērijiem. Savukārt atkārtoto pārbaudi veica valsts valodas inspektore
vienpersoniski, un viņai nebija saistoši nedz procesuāli ierobežojumi, nedz jelkādi no
vērtēšanas kritēriji; citiem vārdiem sakot, inspektore varēja novērtēt pieteicējas valodas
prasmi pēc sava brīva ieskata.
120. ECT savā spriedumā šo situāciju nosodīja, pamatojoties uz tiesību efektivitātes
principu:
Tiesa atgādina, ka Konvencijas, kas ir cilvēku aizsardzības instruments, priekšm ets
un mērķis aicina interpretēt un piem ēro t tās noteikum us tādējādi, lai tās prasības būtu
nevis teorētiskas vai iluzoras, bet gan konkrētas un efektīvas
Taču tiesības kandidēt
vēlēšanās, [..] kas ir nesaraujam i saistītas ar patiesi dem okrātiska režīm a jēdzienu, būtu
iluzoras, ja ieinteresētajai personai tās jebkurā brīdī varētu patvaļīgi atņem t. Tādējādi, ja
patiešām ir taisnība, ka valstīm p ie m īt plaša rīcības brīvība, lai noteiktu ievēlēšanas tiesību
noteikum us “in abstracto”, tiesību efektivitātes princips prasa, lai lēmumi, kuri konstatē
šo nosacījumu neievērošanu katra kandidāta individuālajā gadījum ā, atbilstu noteiktam
skaitam kritēriju, kas ļautu izvairīties no patvaļas. Konkrēti šie lēm um i ir jāpieņ em iestā
dei, kurai ir m inim um s objektivitātes garantiju. Tāpat arī šīs iestādes autonom ā vērtēša
nas vara nedrīkst būt pārm ērīga; to noteiktā precizitātes līm enī ir jāierobežo ar iekšzemes
tiesību norm ām . Visbeidzot, neievēlam ības konstatēšanas procedūrai ir jā b ū t tādai, lai tā
varētu garantēt taisnīgu un objektīvu lēmumu, kā arī lai varētu izvairīties no varas ļaun
prātīgas izm antošanas no kom petentās valsts iestādes puses.”74
73 Skat. jau m inētos ECT spriedumus Olsson v. Sweden (n o.l). 10465/83, 24.03.1988. Para. 61. un Lavents v.
Latvia. 58442/00, 28.11.2002. Para. 135.
74 Skat. ECT spriedums lietā Podkolzina v. Latvia. 46726/99, 09.04.2002. Para.35.
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121. Cits piemērs attiecas uz tiesībām uz viedokļa un izteiksmes brīvību (Eiropas
! tīvēktiesību konvencijas 10. pants, Satversmes 100. pants). Arī tām, tāpat kā visām pā•; im pamattiesībām, ir procesuāls aspekts. ECT jau labu laiku iepriekš bija netieši no
r i j u s i , ka lēmumiem, kas ietekmē privātpersonu izteiksmes brīvību, ir jāatbilst striķ
iem , tiesību normās ietvertiem nosacījumiem un jāpakļaujas efektīvai tiesas kontrolei,
Lu novērstu iespējamo iestāžu patvaļu.75 Taču pirmoreiz tā skaidros vārdos norādīja uz
izteiksmes brīvības procesuālo aspektu lietā Lom bardi V allauripret Itāliju. Pieteicējs bija
neģību filozofijas profesors Milānas katoļu universitātē Università Cattolica del Sacro Cu: rz. Tā ir publiska augstskola, taču, saskaņā ar tās satversmi, tās mācībspēku iecelšana
i : tiek ar Svētā Krēsla Katoliskās izglītības kongregācijas piekrišanu. Vairāk nekā divdesm:: gadu garumā pieteicējs pasniedza šajā universitātē uz ikgadēju atjaunojamu darba
z īm u pamata. Taču vienā brīdī Katoliskās izglītības kongregācija atteicās apstiprināt
\r a kandidatūru, deklarējot, ka viņa paustie uzskati ir “skaidrā pretrunā ar katoļu mācī:
tomēr konkrētāk šī pretruna netika paskaidrota, un kongregācijas atzinums faktiski
ralika slepens. Pamatojoties uz kongregācijas atzinumu, universitātes juridiskās fakultā
te? padome nolēma ar pieteicēju jaunu līgumu neslēgt. Administratīvās tiesas pieteicēja
_etu noraidīja, un viņš vērsās ECT ar sūdzību par Konvencijas 10. panta, kā arī dažu citu
r m tu pārkāpumu.76
122. Savā spriedumā ECT, no vienas puses, piekrita, ka valstij nebija un nevarēja
: it nekādu tiesību iejaukties reliģisku jautājumu risināšanā un apšaubīt Katoļu baznīcas
n 'titūciju vērtējumu par pieteicēja ortodoksijas vai heterodoksijas līmeni.77 Tāpat ECT
r .ekrita, ka Sacro Cuore universitātei, kā jau katoļu augstskolai, bija leģitīmas tiesības
n drošināt, lai tās mācību saturs atbilstu Katoļu baznīcas doktrīnai.78 No otras puses,
I CT secināja, ka konkrētajā lietā bija noticis Konvencijas 10. panta procesuālā aspekta
r Ln<āpums: šajā gadījumā netika ievērotas pieteicēja tiesības uz to, lai līdzsvars starp
nna tiesībām uz sava viedokļa paušanu un universitātes tiesībām nodrošināt katolisku
: . ītību tiktu noteikts taisnīga procesa ietvaros. ECT nosprieda:
'Lai noteiktu, vai šajā gadījum ā pastāvēja šāda nepieciešamība, ir jānosaka, vai pie:ī-am tika nodrošinātas adekvātas procesuālas garantijas, it īpaši attiecībā u z iespēju
z
un apstrīdēt savas izteiksm es brīvības ierobežojum a iemeslus. Šīs garantijas attiecas
' ■ r: kai uz adm inistratīvo stadiju faku ltātes padom es ietvaros, bet a rī uz sekojošo adm inis-.:::.ā procesa tiesas kontroli, un it sevišķi šīs kontroles efektivitāti. Šajā ziņā ir jāatgādina,
ECT] ja u ir konstatējusi 10. p a n ta procesuālā aspekta pārkāpum u lietās, kur izteiksm es
. :bas ierobežojum a tvērum s bija neskaidrs, vai kur šis ierobežojum s bija nepietiekami
A nalizēti p a m a to ts un tā piem ērošana nebija pakļauta adekvātai tiesas kontrolei [..]

u

ECT] [..] konstatē, ka pieteicēja nespēja u zzin āt savas kandidatūras neapstiprinaša-

-_i? precīzos iemeslus ir nelabojam ā veidā atņēm usi viņam iespēju aizstāvēties sacīkstes
" E C T spriedums Association Ekin v. France. 39288/98, 17.07.2001. Para. 58; ECT spriedums Saygili and
- r j n v. Turkey. 51041/99, 27.07.2006. Para. 24.-25.
ECT spriedums Lombardi Vallauri v. Italy. 39128/05, 20.10.2009. Para. 5.-18.
~ Turpat, para. 50.
Turpat, para. 41., 44.
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tipa procesa ietvaros; šo jau tāju m u nacionālās tiesas art nav izskatījušas. [ECT] ieska
tā apstrīdētā tiesību ierobežojum a piem ērošanas tiesas kontrole šajā gadījum ā nav bijusi
adekvāta.
[ECT] uzskata, ka universitātei atzītajām tiesībām u z katoliskajai m ācībai atbilstošas
izglītības došanu nevarēja tik t piešķirts tāds svars, lai tās aizskartu pieteicējam Konvenci
ja s 10. p a n ta piešķirtās procesuālās garantijas pašā to būtībā”.79

3. Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli
123. No pamattiesību efektivitātes principa izriet ne tikai tiesības uz taisnīgu lēmuma
pieņemšanas procesu, bet arī tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli jau notiku
ša (vai vismaz objektīvi draudoša) pamattiesību pārkāpuma gadījumā. Ja pārkāpums jau
ir materializējies vai noteiktas valsts rīcības gadījumā draud materializēties (piemēram,
ir pieņemts, bet vēl nav izpildīts galīgs lēmums par personas izraidīšanu uz valsti, kurā
viņa var tikt pakļauta spīdzināšanai), tad cietušajam ir tiesības uz tādu pārsūdzēšanas,
apstrīdēšanas un/vai zaudējumu atlīdzināšanas procesu, kas ļautu labot apstrīdēto situā
ciju un/vai panākt samērīgu atlīdzinājumu.
124. Tāpat kā tiesības uz taisnīgu lēmuma pieņemšanas procesu, arī tiesības uz efek
tīvu aizsardzības līdzekli ir procesuāla rakstura. Tās ir tiesības uz līdzekli, nevis uz no
teiktu rezultātu (personai labvēlīgu lietas iznākumu).
125. Kā jau redzējām iepriekš, Satversmes 92. pants ir privātpersonām daudz lab
vēlīgāks nekā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 13. pants un 6. panta pirm ā daļa. Ja
Konvencijas normas pieprasa taisnīgu tiesvedību tikai “civillietās” un “krimināllietās”
(6. panta sevišķajā izpratnē), bet attiecībā uz citām Konvencijā noteiktajām pamattiesī
bām aprobežojas tikai ar “efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli”, tad Satversmes 92. panta
pirmais teikums paredz, ka “[ijkviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses
taisnīgā tiesā”. Tātad Satversme garantē tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā strīdos par
jebkurām subjektīvajām tiesībām vai likumiskajām interesēm, kādas vien privātperso
nai var pirmšķietami (p rim a facie) rasties uz Satversmes, starptautiska līguma, likuma,
likumpamatota normatīva akta, tiesību principa vai paražu tiesību pamata.
126. Satversmes 92. panta trešais teikums paredz vēl vienu ļoti svarīgu efektīva tiesību
aizsardzības līdzekļa pazīmi. Saskaņā ar to “[n jepam atota tiesību aizskārum a gadījum ā
ikvienam ir tiesības u z atbilstīgu a tlīdzin āju m u ”. Tiesības uz taisnīgu tiesvedību un tiesī
bas uz atbilstīgu atlīdzinājumu nav absolūtas, un tām ir nosakāmi netieši ierobežojumi
(par to sīkāk skat. Satversmes 92. panta komentārā).
4. Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegum s
127. Iepriekš jau redzējām, ka valsts iestādes nedrīkst ļaunprātīgi izmantot Satversmē
paredzētos vai netieši pieļautos pamattiesību ierobežojumus. Taču šis tiesību ļaunprātīgas
izmantošanas (angļu vai. abuse o fa right, franču vai. abus de droit) aizliegums attiecas ne
tikai uz pamattiesību saistīto pusi (t.i., valsti), bet arī uz tiesīgo pusi (t.i., privātpersonu).
79 ECT spriedums Lombardi Vallauri v. Italy. 39128/05,20.10.2009. para. 46., 54.-55. Skat. ari tiesneša Kabrala
Bareto (Cabral Barreto ) atsevišķās domas.
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128. Tāpat kā jebkuras subjektīvās tiesības, arī Satversmes VIII nodaļā garantētās
r amattiesības pakļaujas vispārējam pamatprincipam: “[njem inem laedit qui suo iure
urifur.”80 Taču šis princips nav absolūts: jau Cicerons ievēroja, ka formāli pareiza, stin
gra un burtiska likuma piemērošana vai tiesību izmantošana noteiktā pakāpē var novest
r:e kliedzošas netaisnības: “[sju m m u m ius, sum m a iniuria.”sl Ir gadījumi, kad persona
rī<oias stingrā saskaņā ar tiesību normām un viņas rīcība ārēji un formāli izskatās tiesis
ka. taču īstenībā viņa izmanto savas subjektīvās tiesības - vienalga, vai tās ir materiāla,
r rocesuāla vai institucionāla rakstura - mērķiem, kas ir acīmredzami pretēji tiem, kur.em seko attiecīgās pozitīvās tiesības. Citiem vārdiem sakot, persona ievēro tiesību nor—as burtu, vienlaikus rupji pārkāpdama to garu. Ievērojot dabiskos mērķus, uz kuriem
: a.stās jebkuras tiesību sistēmas pastāvēšana, kā arī tiesību sociālo funkciju, jāsecina, ka
■ rīibu garam (kuru nosaka galvenokārt ar teleoloģisko interpretācijas metodi) ir doaama priekšroka pār to burtu, t.i., literāro nozīmi. Turklāt saskaņā ar klasiskajā loģikā
r ieņemto nepretējības principu, tiesību norm a nevar vienlaikus nozīmēt noteiktu lietu
_n tās noliegumu, t.i., pati ļaut sevi pārkāpt.82 Tātad tiesību ļaunprātīgas izmantošanas
a;; liegums pasargā gan attiecīgās tiesību sistēmas pamatus, gan tiesību sociālo funkciju,
;an. vispārēji raugoties, sabiedrisko saskaņu.
129. Pirmkārt, vēlreiz jāatgādina, ka Satversmes 89. pants - “valsts atzīst un aizsargā
cilvēka pamattiesības” - ir jālasa sistēmiskā kopsakarā ar Satversmes 1. pantu - “Latvija
neatkarīga demokrātiska republika”. Satversmes 1. pants ir visas Latvijas tiesību sistē
mas pamatnorma, un arī 89. panta saturs izriet no tā. Tādēļ Satversmes VIII nodaļā m i
nētās pamattiesības nedrīkst izlietot ar nolūku iznīcināt Latvijas valsts neatkarību un/vai
aemokrātisko valsts iekārtu, jo pretējā gadījumā zustu pašas VIII nodaļas pastāvēšanas
r amats un jēga. Valstij tādējādi ir tiesības spert soļus, lai novērstu šādus apdraudējumus;
- - princips atbilst mūsdienu vācu konstitucionālajās tiesībās formulētajai “aizsargāties
^rēiīgas demokrātijas” (wehrhafte D em okratie) doktrīnai, kuras leģitimitāti ir atzinusi
; an ECT,83 gan Satversmes tiesa.84
130. Otrkārt, cilvēks ir sabiedriska būtne un viņa tiesību īstenošana bieži vien nonāk
v : lizijā ar citu personu tiesībām un interesēm. Līdz ar to no 89. panta noteiktās situācijās
ar izrietēt arī saistība, t.i., pienākums izmantot savas pamattiesības tādā veidā, lai no tā
neceltos nesamērīgs kaitējums citiem.
131. Tātad Satversmes 89. pants neatzīst un neaizsargā personas “tiesības” izmantot savas VIII nodaļā noteiktās pamattiesības ļaunprātīgi.
132. Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas institūts sākotnēji tika īpaši pētīts privāttie-Tbu jomā, kur tam vēsturiski ir bijusi vislielākā nozīme; tas ir atspoguļots Civillikuma
* 'Tas, kurš izmanto savas tiesības, nevienam nekaitē” (latīņu vai.).
‘ 'Augstākā tiesību pakāpe - augstākā netaisnības pakāpe” (latīņu vai). Skat. Tullius Cicero M. D e officiis,
11 ;3 3 . Pieejams: http://www.thelatinlibrary.eom /cicero/offl.shtm l#33.
- r ergel J.L. Théorie générale du droit. Paris: Dalloz, 2003, p. 274, Nr. 239.
e HCT spriedums Vogt v. Germany. 17851/91,26.09.1995. Para. 51, 59, un ECT spriedums Ždanoka v. Latvia.
: «:~8 00, 16.05.2006. Para. 99.-100.
Mtversmes tiesa. 2000-03-01. 30.08.2000. 4.-7. punkts.
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1. pantā, saskaņā ar kuru “[tļiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticī
bas”. Franču civiltiesību profesors Ž. Karbonjē (/. Carbonnier) piedāvāja šādu definīciju:
“Ja indivīds, nepārkāpjot tiesību materiālās robežas, izlieto šīs savas tiesības, lai kaitētu
otram, un, ja, ievērojot tiesību burtu, viņš pārkāpj to garu, - tad viņš šīs tiesības izmanto
ļaunprātīgi, un šāda ļaunprātīga izmantošana nevar būt tiesiski aizsargāta.”*5 Cits franču
civilists - L. Žoserāns (L. Josserand), norādīja: “Rīcība var tikt veikta noteiktu subjektīvu
tiesību robežās, bet vienlaikus būt pretrunā ar tiesībām visā to kopum ā [..], tas ir, ar sais
tošu sabiedrisku normu kopumu. Var būt tā, ka konkrēta tiesība ir cilvēkam par labu, bet
tiesības kopum ā ir pret viņu.”86
133. ECT pirmoreiz definēja “tiesību ļaunprātīgas izmantošanas” jēdzienu lietā M iroļubovs un citi pret Latviju: tiesības tiek izmantotas ļaunprātīgi, ja “tiesīgā persona tās

pielieto ārpus to mērķa, radot ar to kaitējumu” sev vai citiem.87
134. Tomēr jāpatur prātā, ka tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums nevar tikt
attiecināts uz pilnīgi visām Satversmes VIII nodaļā minētajām tiesībām. Pirmkārt, tas
nav piemērojams tām pamattiesībām, kurām ir absolūts raksturs, jo tās jau pēc definī
cijas nevar “ļaunprātīgi izmantot”. Tas ir tieši tāpēc, ka šīs tiesības ir absolūtas un to izlie
tošana nevar tikt ierobežota. Turklāt lielākajai daļai no šīs kategorijas tiesībām ir izteikti
negatīvs raksturs, t.i., tās savā pamatā uzliek valstij pienākumu atturēties no noteiktas
darbības (pat ja tās var atvasināti uzlikt valstij arī zināmus pozitīvus pienākumus). Nav
iedomājams, kā persona varētu “ļaunprātīgi izmantot”, piemēram, savas tiesības netikt
spīdzinātai vai netikt turētai verdzībā. Otrkārt, “ļaunprātīgi izmantot” pēc definīcijas
nevar arī dažas tiesības, kas nav absolūtas, piemēram, tiesības uz dzīvību, kā arī, ja raugā
mies ārpus VIII nodaļas robežām, Satversmes 8. pantā garantētās aktīvās vēlēšanu tiesī
bas, kas ir īpaša diskrecionāra pilsoņu prerogatīva. Savukārt tipisks tādu tiesību piemērs,
kuras var ļaunprātīgi izmantot - un praksē tās arī tiek regulāri ļaunprātīgi izmantotas
ir tiesības uz taisnīgu tiesvedību.88
135. Atšķirībā no Satversmes starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos tiesību ļaun
prātīgas izmantošanas aizliegums parasti ir nostiprināts atsevišķu norm u veidā. Eiropas
Cilvēktiesību konvencijas 17. pants nosaka:
“Neviena no šīs Konvencijas norm ām nav tulkojama kā kādas valsts, personu grupas
vai personas tiesības veikt jebkuru darbību, kuras mērķis ir likvidēt šajā Konvencijā atzītās
tiesības un brīvības vai ierobežot tās lielākā mērā, nekā tas noteikts šajā Konvencijā.”

Starptautiskā pakta 5. panta pirm ā dala satur analoģisku normu. Gan Konvencijas,
gan Pakta normas atbilst Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 30. pantam, kuram ir lī
dzīga redakcija.89
85 C arbonnier J. D roit civil - Introduction - Les personnes. Paris: P.U.F., 2004, Nr. 45.
86 Citēts pēc: Bergel J.-L., op.cit., p. 275, no. 240.
87 Skat. ECT spriedums lietā M iroļubovs and others v. Latvia. 798/05,15.09.2009. Para. 62.
88 Skat., piem., Augstākās Tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 11.12.2009. SKA - 920/2009. Sal.
ECT lēm ums Bock v. Germany. 22051/07, 19.01.2010.
89 Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 29. panta trešā daļa turklāt nosaka: “Šo tiesību u n brīvību īstenošana
nekādā gadījumā nedrīkst būt pretrunā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas m ērķiem un principiem.”
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136. Līdz ar to acīmredzami ļaunprātīgas tiesību izmantošanas gadījumā ECT vien
mēr var piemērot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 17. pantu un pasludināt, ka pieteicēi rīcība - kā jau ļaunprātīga rīcība - vispār atrodas ārpus Konvencijā aizsargāto tiesību
: - i. un līdz ar to sūdzība neatbilst Konvencijai ratione materiae. Tas atbrīvo ECT no
'rrieciešam ības sekot klasiskajai trīspakāpju metodoloģijai (tiesiskums, leģitīms mērv_- samērīgums). Šādu pieeju ECT bieži pielieto tā sauktajās naida runas lietās, kurās
r.eteicēji sūdzas par Konvencijas 10. pantā garantētās izteiksmes brīvības pārkāpumu.
mēram, lietā Norwood pret Apvienoto Karalisti pieteicējs bija izkāris sava otrā stāva
mivokļa logā plakātu ar liesmojošu Ņujorkas Dvīņu torņu attēlu, pārsvītrotu pusmēnesi
_n zvaigzni un uzrakstu: “Islāms - ārā no Britānijas! Aizsargāsim britu tautu!” Pret viņu
rjca uzsākta izmeklēšana, un vietējais miertiesnesis sodīja viņu ar naudassodu par no
teiktai iedzīvotāju grupai (šajā gadījumā - musulmaņiem) naidīga un draudoša uzraksta
m-iršanu. ECT atteicās ņemt vērā pieteicēja argumentu, ka “kādas reliģijas kritika nav
■- pats, kas uzbrukums tās sekotājiem”, un noraidīja viņa sūdzību par izteiksmes brīvīpārkāpumu šādos vārdos:
'Konvencijas] 17. panta vispārējais mērķis ir neļaut indivīdiem vai grupām ar totazzš'-.em nodomiem ekspluatēt Konvencijā noteiktos principus savu interešu sasniegšanai.
E ZT] un agrāk [bijusī] Eiropas Cilvēktiesību komisija ir lēmušas, ka Konvencijas 10. pan-J -;.;rantētā izteiksmes brīvība nevar tikt piesaukta pretēji 17. panta jēgai [..].
_'..] [ECT] atzīm ē un piekrīt iekšzemes tiesu novērtējumam, ka plakātā redzamie vārdi
.iztēli ir vērtējami kā publiska uzbrukum a izpausme visiem m usulm aņiem Apvienotajā
īls-sHstē. Šāds vispārināts, agresīvs uzbrukum s reliģiskai grupai, saistot šo grupu kopum ā
cr smagu terora aktu, nav savienojams ar Konvencijā pasludinātajām un garantētajām
l—.:bām, it īpaši iecietību, sociālo mieru un nediskrimināciju. Plakāta izstādīšana pie^zzī'ia logā bija 17. panta tvērum ā ietilpstoša rīcība, tādējādi tā nebaudīja 10. [..] panta
^zs<īrdzību [..].”90

137. Šo konkrēto ECT lēmumu var vērtēt dažādi, tomēr tas labi ilustrē šīs tiesas ierasr eeiu līdzīga veida lietās. Taču Latvijas iestādes un tiesas šādai metodoloģijai sekot
«var, jo Satversme nesatur neko līdzīgu Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 17. panm
Tas, protams, nenozīmē, ka Latvijas valsts institūcijas vispār nedrīkstētu operēt ar
tiepību ļaunprātīgas izmantošanas” jēdzienu: gluži otrādi, kā redzējām iepriekš, tas ir
t_xi svarīgs, lai aizsargātu Satversmes 1. panta pam atnorm u un tiesību sociālo funkciju.
7 - nozīmē tikai to, ka pirmšķietamas (prima facie) ļaunprātības gadījumā iestādei vai
nesu ir jāseko parastajai, klasiskajai trīspakāpju shēmai (tiesiskums, leģitīms mērķis,
■mnērigums), un “tiesību ļaunprātīgas izmantošanas” kritērijs ir jāpielieto samērīguma
vērtēšanas ietvaros. Piemēram, iepriekš minētajā Norwood lietā Latvijas tiesai, lai
- nīktu pie identiska galarezultāta, būtu jāspriež tā:
* I 77 lēmums N orw ood v. the United Kingdom. 23131/03. 16.11.2004. Skat. ari ECT lēm ums Schimanek v.
32307/96, 01.02.2000; ECT lēmums Garaudy v. France. 65831/01, 24.06.2003; ECT lēmums W.P.
ami . T'.ers v. Poland. 42264/98,02.09.2004., kā ari Eiropas Cilvēktiesību komisijas lēmums Glimmerveen and
er~.b-:ek v. the Netherlands. 8348/78, 8406/78, 11.11.1979. un ECT spriedums Jersild v. Denmark. 15890/89,
“
1994. Para. 35.
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a) ir noticis pieteicēja izteiksmes brīvības ierobežojums (Satversmes 100. pants);
b) ierobežojums ir noteikts likumā (Satversmes 116. pants);
c) ierobežojumam ir leģitīms mērķis, t.i., citu cilvēku tiesību un, iespējams, arī sa
biedriskās drošības aizsardzība (Satversmes 116. pants);
d) ierobežojums (t.i., soda smagums) ir samērīgs ar leģitīmo mērķi, it sevišķi ie
vērojot to, ka šajā gadījumā pieteicējs bija ļaunprātīgi izmantojis savas Satversmes
100. pantā garantētās tiesības.
138.
Šis ir viens no piemēriem, kur Satversmes normas ir privātpersonai labvēlīgākas
nekā starptautiska līguma (šajā gadījumā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas) normas, jo
tās pieprasa stingrāku un arī intelektuāli sarežģītāku tiesību ierobežojuma kontroli.
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90. Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.
Juris Rudevskis
Satura rādītājs
A !evads................................................................................................................................ 61
I 'itversm es 90. panta saturs un jēdzienu skaidrojum s................................................ 63
I. Tiesību norm u tiesiskuma pam atprasības................................................................... 65
1 Tiesību normas objektīvais rak stu rs........................................................................ 65
2. Tiesību normas publiskā pieejamība........................................................................ 66
3. Tiesību normas paredzamība, skaidrība un saprotam ība..................................... 69

A. Ievads
1. Satversmes 90. pants nosaka: “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”. Atbilstoši
• - -titucionālā likumdevēja ieskatam tieši ar šīm tiesībām aizsākts Satversmē noteikto
: irr.ittiesību katalogs. Satversmes tiesa uzsvērusi: “Šī konstitucionālā norma ievada Sat:~s'nē ietverto pamattiesību katalogu un norāda u z nozīmi, kādu šīs pamattiesības nor:?':nāšanai Satversmē piešķīris likumdevējs. Tikai persona, kas zina savas tiesības, spēj
ī -rektīvi īstenot un - nepamatota aizskāruma gadījum ā - aizstāvēt taisnīgā tiesā.”'
2. Satversmes 90. pants satur vienu no svarīgākajiem tiesiskas valsts principiem. Tās

rapildu tiesības, kas iet līdzi ne tikai Satversmē un starptautiskajos līgumos garanlētaiām pamattiesībām, bet jebkurām Latvijas tiesību sistēmā spēkā esošajās normās
- teiktajām tiesībām un saistībām (pienākumiem), neatkarīgi no attiecīgā normatīvā
i_ca vietas tiesību norm u hierarhijā.
3. \ ar teikt, ka tiesības zināt savas tiesības kā atsevišķa, patstāvīga pamattiesība kla■Aiā cilvēktiesību kanonā neietilpst. Raugoties no salīdzinošo tiesību viedokļa, pasaulē
1: u maz tādu konstitūciju, kurās būtu atrodams Satversmes 90. panta tiešs ekvivalents.
ziropā bez Latvijas ir tikai divas valstis, kuru pamatlikumos ir skaidros vārdos formu;ii> vispārējas “tiesības zināt savas tiesības”: tā ir Moldova (konstitūcijas 23. panta otrā
i-.i: ‘Valsts nodrošina ikvienam tiesības zināt viņa tiesības un pienākum us.[..]”) un Uk"iir.a konstitūcijas 57. panta pirm ā daļa: “Ikvienam tiek garantētas tiesības zināt savas
~£s:bas un pienākum us”).

4. Tas pats sakāms arī par starptautiskajām deklarācijām un konvencijām cilvēktiesī: _ mā, neatkarīgi no tā, vai tām ir universāls vai reģionāls raksturs. Vispārējas “tiesības
i a . I i savas tiesības” nav tieši minētas nedz 1948. gada ANO Vispārējā cilvēktiesību dekirāciiā, nedz abos 1966. gada ANO starptautiskajos paktos,2 nedz Eiropas Cilvēktiesību
-A ram atbrīvību aizsardzības konvencijā un tās protokolos (turpm āk - “Eiropas Cilvēk
-.ir.ersmes tiesa. 2006-12-01.20.12.2006.16. punkts.
--^tautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Starptautiskais pakts par ekonomiskasociālajām un kultūras tiesībām. Abi pakti pieņem ti un atklāti parakstīšanai 1966. gada 16. decembrī.
:cA*A attiecīgi no 1976. gada 23. m arta un tā paša gada 3. janvāra. Latvija nosūtījusi depozitārijam savus
- ; -inošanās aktus 1992. gada 24. martā.
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tiesību konvencija”), nedz Amerikas cilvēktiesību konvencijā.3 Arī Eiropas Savienības
(turpm āk - ES) Pamattiesību hartā to nav. Kā izņēmums tomēr jāmin Eiropas Drošības
un sadarbības apspriedes (EDSA) 1975. gada Helsinku Nobeiguma akts, kura VII panta
septītajā rindkopā ir apliecināta dalībvalstu apņemšanās ievērot “personas tiesības zināt
savas tiesības un pienākumus šajā [Nobeiguma aktā atzīto pamattiesību] jomā un rīko
ties saskaņā ar tiem”. Helsinku Nobeiguma akts nav starptautisks līgums, bet gan EDSA
valstu vai attiecīgo valdību galvu parakstīta politiska deklarācija; iepriekš citētā teikuma
iekļaušana tajā ir saprotama tālaika “aukstā kara” kontekstā, kad totalitārie komunistis
kie režīmi konsekventi ierobežoja privātpersonu pieeju dažāda veida informācijai.
5. Šāda veida normas retums dažādu valstu pamatlikumos un starptautiskajos cil
vēktiesību aktos ir izskaidrojams ar diviem apstākļiem. Pirmkārt, tiesības zināt savas
tiesības ir pirmšķietami acīmredzamas: lai jebkuras subjektīvas tiesības varētu efektīvi
izmantot, to subjektam ir vispirms jābūt par tām informētam. Citiem vārdiem sakot,
tiesības zināt savas tiesības ir tiesību efektivitātes principa būtiska un nepieciešama
sastāvdaļa (par to skat. Satversmes 89. panta komentāru). Otrkārt, nevēlēšanās izdalīt
tiesības zināt savas tiesības atsevišķas normas veidā ir izskaidrojama ar to, ka to saturs
un tvērums pārklājas ar pārāk daudzu citu pamattiesību norm u saturu un tvērumu; līdz
ar to īpaša šādu tiesību izcelšana varētu likties nevajadzīga un liekvārdīga. Kā norāda
J. Pleps, “šīs pamattiesības satur atsevišķus citu pamattiesību vai vispārējo tiesību principu
elementus, veidojot Satversmes sistēmā patstāvīgu un iekšēji harmonisku noregulējumu”.4

6. Jāatzīst, ka Satversmes 90. panta sistēmiskās saiknes ar dažādiem citiem Satversmes
pantiem ir ārkārtīgi plašas. Pirmkārt, saskaņā ar Satversmes 1. pantu, “Latvija ir neatka
rīga demokrātiska republika”. Viena no demokrātiskas valsts pamatiezīmēm ir tiesiskuma
princips, bet viens no būtiskākajiem tiesiskuma elementiem ir tiesības būt informētam
par savu subjektīvo tiesību un pienākumu saturu. Tas pats sakāms par 89. pantu (“Valsts
atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai
saistošiem starptautiskajiem līgumiem”): lai privātpersona varētu efektīvi izmantot savas
pamattiesības, tai ir jābūt reālai iespējai tās pārzināt.
7. Otrkārt, 90. panta tvērums acīmredzami pārklājas arī ar vismaz piecām sevišķām
normām, un proti:
a) 69. pantu un sekojošajiem pantiem, kas nosaka likumu izsludināšanas kārtību;
b) 92. panta ceturto teikumu: “Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību” (kas ietver
tiesības saņemt kvalificētu skaidrojumu par savām tiesībām);
c) 100. pantu: “Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt [..]
informāciju [..]” (jo šeit minētās “informācijas” objekts ļoti bieži ir personas subjektīvās
tiesības un pienākumi);
d) 104. pantu: “Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašval
dību iestādēs ar iesniegumiem un saņem t atbildi pēc būtības. Ikvienam ir tiesības saņem t
atbildi latviešu valodā” (tā pati piebilde, kā pie 100. panta);
3 Amerikas Cilvēktiesību konvencija tika izstrādāta Amerikas Valstu Organizācijas ietvaros un atklāta p a
rakstīšanai 1969. gadā, un stājās spēkā 1978. gadā. Šobrīd tā ir saistoša divdesmit četrām Rietumu puslodes
valstīm.
4 Pleps J. Satversmes 90. pants. Jurista Vārds, 2008. 22. janvāris, Nr. 3 , 10.-12. lpp.
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e)
116. pants: “Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņ
desmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, sim t otrajā, sim t trešajā, sim t sestajā un
astotajā pantā, var ierobežot likum ā paredzētajos gadījumos
(lai ar likumu va_-:u ierobežot noteiktas pamattiesības, šim likumam ir jāatbilst noteiktiem priekšnosa. omiem, un pirmais no tiem ir tā pieejamība attiecīgajai privātpersonai; par to skat.
āšāk).
8. Latvijas konstitucionālais likumdevējs ir nolēmis iekļaut tiesības būt informētam
: ir savām tiesībām atsevišķā Satversmes pantā, un šī izvēle nav nepareiza nedz no tie:u teorijas, nedz no tiesībpolitikas viedokļa. Gluži otrādi: šī izvēle ir slavējama divu
e meslu dēļ. Pirmkārt, tiesību zinātnē šis cilvēktiesību aspekts kā atsevišķa vispārēja
-: rma pārāk ilgi bija pamests novārtā, dodot priekšroku tā konkrētām izpausmēm sais
t i ar konkrētām tiesībām (piemēram, aizturētā tiesībām tikt informētam par savām
- r?:bām uz aizstāvību, u.tml.).5 Otrkārt, Satversmes 90. pantam ir dziļi simboliska no:Lme, it sevišķi tādā sabiedrībā, kas veselu pusgadsimtu ir dzīvojusi totalitāra okupācijas
režīma apstākļos. Uzsverot personas tiesības zināt savas tiesības, tā tiek atzīta par aktīvu,
ir zinīgu un atbildīgu subjektu, kas ir informēts un spēj aktīvi aizsargāt savas tiesības un
: _::īmās intereses attiecībās ar publisko varu un līdzcilvēkiem. Citiem vārdiem sakot,
-* rants apliecina cilvēka kā pamattiesību subjekta pašapziņu un autonomiju. To varētu
- >icīti nosaukt arī par “pamattiesību pilsonisko aspektu”, kas vismaz daļēji atbilst
—miešu tiesībās definētajam principam “ius vigilantibus scriptum est” (“tiesības ir raksfri> modrajiem”, - t.i., tādiem, kas paši ir ieinteresēti sargāt savas subjektīvās tiesības un
intereses).

B. Satversmes 90. panta saturs un jēdzienu skaidrojums
9. Čehu tiesību zinātnieks V. Pehota ( V. Pechota) definē Satversmes 90. panta saturam
z n 'sto šās tiesības šādi:
:

'Tā ir privātpersonas brīvība meklēt, iegūt, nodot, publicēt un izplatīt informāciju un
par pilsoniskajām, politiskajām, ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām tām, kas ir garantētas valstu konstitūcijās un likumos, gan tām, kas ir apliecinātas
r.īrējā cilvēktiesību deklarācijā un citos starptautiskajos aktos”.6

10. Kā jau tika norādīts šī komentāra sākumā, Satversmes 90. pantā minētās “tiesī■ : kuras personai ir tiesības zināt, ir jebkuras subjektīvās tiesības, kādas vien konkrē
ti ī; privātpersonai Latvijas tiesību sistēmā var būt. Tās var izrietēt no dažādiem tiesību
rrotiem , un proti:
i pašas Satversmes;
b) starptautiskās sabiedrības universāli atzītajiem tiesību principiem un starptautisko
tiesību paražām (it sevišķi tiem, kas ir ietverti Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā);
c) Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem
t-iiā skaitā ES pamatlīgumiem);
?kat„ piem., Pechota V. The Right to Know One’s H um an Rights: a R oad Toward Individual Freedom. New
Jacob Blaustein Institute for the Advancement o f H um an Rights, 1983, p. 6.
*Tarpat.
63

90. pants

d) ES institūciju izdotajiem tiesību aktiem;
e) Latvijas ārējiem normatīvajiem aktiem (likumiem, M inistru kabineta noteiku
miem, pašvaldību saistošajiem noteikumiem);
f) judikatūras, proti, Latvijas tiesu, kā arī starptautisko vai pārnacionālo tiesu nolē
mumiem, kas ietekmē iepriekš uzskaitīto tiesību avotu interpretāciju.
11. Kas attiecas uz iekšējiem normatīvajiem aktiem (instrukcijām, ieteikumiem, vad
līnijām, nolikumiem u.tml.), kurus publisko tiesību subjekti izdod ar mērķi noteikt sa
vas vai sev padotas institūcijas iekšējās darbības kārtību, tie privātpersonai nav saistoši.'
Līdz ar to Satversmes 90. panta garantijas attiecas uz tiem tikai tiktāl, ciktāl konkrētais
iekšējais normatīvais akts objektīvi skar konkrētās privātpersonas tiesības vai tiesiskās
intereses.
12. Taču Satversmes 90. pantā minēto “tiesību” loks neaprobežojas ar tiesību normām
un normatīvajiem aktiem. 90. pants garantē privātpersonai tiesības būt informētai par
savām tiesībām arī individuālu tiesisku attiecību ietvaros. Līdz ar to valsts institūcijām
ir pienākums likumā noteiktajos term iņos un veidā:
a) paziņot administratīvā akta saturu tā adresātam, kā arī iesniedzējam un lietā ie
saistītajai trešajai personai, ja tādi ir;
b) paziņot tiesas nolēmuma saturu lietas dalībniekiem vai viņu pārstāvjiem (civillie
tā, krimināllietā vai administratīvajā lietā);
c) paziņot krimināllietas dalībniekam (aizdomās turētajam, apsūdzētajam, notiesā
tajam, cietušajam utt.) vai viņa pārstāvjiem tādu procesa virzītāja pieņemto lēmumu
saturu, kas tieši skar viņu tiesības (ja vien likums kriminālprocesa efektivitātes un citu
personu tiesību aizsardzības interesēs nenosaka citādi).
13. Atšķirībā no iepriekš citētajām Ukrainas un Moldovas konstitūciju normām, Sat
versmes 90. pantā tiek runāts tikai par “tiesībām”, bet ne par “pienākumiem”. Tomēr šai
atšķirībai nav nekādas īpašas nozīmes, jo horizontālajās (privāto tiesību) tiesiskajās at
tiecībās un vairumā vertikālo (publisko tiesību) tiesisko attiecību personas subjektīvās
tiesības nemaz nav iespējams organiski atdalīt no saistībām (pienākumiem). Satversmes
90. panta jēgu var īsumā formulēt šādi: privātpersonai ir jāzina, kādas tiesiskās sekas

rodas, radīsies vai var rasties no noteiktiem juridiskiem faktiem vai noteiktas rīcī
bas (darbības vai bezdarbības), lai viņa varētu izdarīt apzinātu izvēli un vajadzības
gadījumā pielāgot savu rīcību.8 Tātad 90. pants rada privātpersonai tiesības zināt gan
savas tiesības, gan savus pienākumus, gan arī, vispārināti raugoties, jebkuras šīs personas
intereses skarošas tiesiskās attiecības reālās vai potenciālās tiesiskās sekas.
14. Satversmes 90. pantā lietotais darbības vārds “zināt” ir saprotams galvenokārt ob
jektīvā nozīmē: tiek prezumēts, ka privātpersona ir bijusi pienācīgi informēta par savām
tiesībām un pienākumiem, ja konkrētajā situācijā viņa varēja zināt un viņai vajadzēja
zināt par tiem. Bet ko nozīmē “pienācīgi informēta”? No šī viedokļa raugoties, minētajā
pantā ievertās tiesības izpaužas divos aspektos:
a) vispārējais aspekts, kas skar tiesību norm u tiesiskuma pamatprasības;
7 Administratīva procesa likum a 16. panta pirm ā daļa.
8 Sal., piem., ECT spriedums M edvedyev and others v. France. 3394/03, 29.03.2010. Para. 80.
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: sevišķais aspekts, kas skar īpašā situācijā esošas personas tiesības zināt savas specriskās, no šīs situācijas izrietošās tiesības un pienākumus.

C. Tiesību normu tiesiskuma pamatprasības
1. Tiesību normas objektīvais raksturs
15. Kā to uzsvēra vācu tiesību zinātnieks R. fon Jērings (R. von Ihering), tiesiskas
bilsts pamatā ir tiesību norm u formālā un objektīvā nozīme, kas ir strikti jānodala no
objektīvās interpretācijas - pat ja šī interpretācija ir laika gaitā ieguvusi pastāvīgas
_r vispārinātas prakses raksturu.9 Tikai nodalot objektīvās un subjektīvās tiesības un
r i/ārto jo t pēdējās pirmajām, ir iespējams pasargāt visas norm u sistēmas tiesiskumu un
- : drošināt, lai neviens neizrādītos pārāks pār likumu. Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turp- ik - ECT) nostiprināja šo principu lietā Strelecs, Kesslers un Krencspret Vāciju , faktiski
-i:-''o t, ka spēkā esošas tiesību normas (šajā gadījumā - krimināllikuma sevišķās daļas
= rmas) objektīvais saturs ir noteicošais; norm a netiek atcelta vai neitralizēta ar to vien,
•-i politisku iemeslu dēļ iestādes un tiesas nolemj to noteiktās situācijās nepiemērot.10
16. Tomēr ne jebkura tiesību norma automātiski ir tiesiska. Lai norm a ievērotu tiesis■—Tia principu, tai vispirms ir jāatbilst divu veidu nosacījumiem. Pirmās grupas nosacī_~iiem ir formāls raksturs, un tie attiecas uz normas objektīvo un saturisko pieejamī: _. Otrās grupas nosacījumiem ir materiāls raksturs, un tie attiecas uz tiesību normas
l irisko atbilstību hierarhiski augstākām tiesību normām un starptautiskās sabiedrības
raitajiem vispārējiem tiesību principiem. 90. pants skar pirmās kategorijas nosacījumus,
. tiesību normas spēkā esamības formālos priekšnosacījumus.
17. ECT ir veltījusi šim jautājumam visai plašu judikatūru. Eiropas Cilvēktiesību un
ramatbrīvību aizsardzības konvencijas 8., 9., 10. un 11. panta otrā daļa, kā arī Pirmā
r rotokola 1. pants, Ceturtā protokola 2. panta trešā un ceturtā daļa un Septītā protokola
1 panta pirmā daļa paredz, ka jebkuram šajās normās garantēto tiesību ierobežojumam
r āpamatojas uz “likumu”. ECT judikatūra “likuma” jēdzienu saprot nevis formālā, bet
—ateriālā nozīmē, kas attiecas ne tik daudz uz tā vietu tiesību norm u hierarhijā, cik uz tā
"kvalitāti”. Un proti, “likums” ir jebkura attiecīgās dalībvalsts tiesību sistēmā spēkā esoša
'.orma, kas atbilst diviem pamatnosacījumiem: pieejamībai un paredzamībai.11 Vēlāk
ECT judikatūra attiecināja šos divus nosacījumus arī uz citām Konvencijā garantētajām
::esībām.12 Tiem ir noteicoša nozīme arī Satversmes 90. panta piemērošanā.
Von Ihering R. K am pfum s Recht. The Struggle fo r Law. Chicago: Callaghan and company, 1915, p. 6.
* ECT spriedums Streletz, Kessler and Krenz v. Germany. 34044/96, 35532/97, 44801/98, 22.03.2001.
rira . 56.-89. Konkrētajā lietā tika runāts par bijušās Austrumvācijas (Vācijas Demokrātiskās Republi
c s ) nedem okrātiskā režīma am atpersonu notiesāšanu par to, ka viņi bija devuši karavīriem pavēles šaut
_z cilvēkiem, kuri mēģināja pārbēgt uz Rietumvāciju vai Rietumberlīni. Šādas darbības jau tolaik bija
formāli sodāmas saskaņā ar Austrumvācijas krimināllikumu, taču praksē par nelegālo robežas šķērsotāju
r. igalināšanu karavīri tika nevis tiesāti, bet pat īpaši apbalvoti. Pieteicēji apgalvoja, ka pēc abu Vācijas
-aļu apvienošanās vācu tiesas nedrīkstēja tiesāt viņus par šo slepkavību organizēšanu, jo, ievērojot minēto
-.ustrumvācijas praksi, viņi nemaz nevarēja paredzēt, ka kādreiz par to nāksies atbildēt. ECT šo argum entu
noraidīja.
1 Skat. ECT spriedums Silver and others v. the United Kingdom. 5947/72 et al., 25.03.1983. Para. 85.-88; ECT
spriedums M aestri v. Italy. 39748/98, 17.02.2004. Para. 30.
; Skat., piem., ECT spriedums Kononov v. Latvia. 36376/04,17.05.2010. Para. 185.
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2. Tiesību normas publiska pieejamība
18. Pirmais nosacījums, kas izriet no Satversmes 90. panta, ir tiesību normu publis
kā pieejamība: valstij ir pienākums iepriekš publicēt visus normatīvos aktus, lai visas
tās jurisdikcijā esošās privātpersonas varētu objektīvi zināt un paredzēt, kādas normas
tiks piemērotas noteiktai tiesiskai attiecībai. Šajā ziņā 90. pants ir lasāms kopsakarā ar
Satversmes 69. pantu un sekojošajiem pantiem, kas nosaka tiesību norm u izsludināšanu,
un tā īstenošanu sīkāk nosaka 1994. gada 18. jūnija likums “Par likumu un citu Saeimas,
Valsts prezidenta un M inistru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spē
kā stāšanās kārtību un spēkā esamību”. Nepublicēts normatīvs akts nav spēkā un līdz
ar to nav piemērojams un nav privātpersonām saistošs.
19. No otras puses, no nupat aplūkotā tiesību norm u objektivitātes principa loģiski
un pašsaprotami izriet, ka normas nezināšana neatbrīvo personu no atbildības par tās
pārkāpšanu, ja vien valsts ir iepriekš spērusi visus no tās saprātīgi gaidāmos soļus, lai
padarītu šīs normas saturu viņai objektīvi pieejamu. Vai pati persona ir izmantojusi šo
iespēju un patiešām centusies noskaidrot savas tiesības un pienākumus, par to principā
ir atbildīga viņa pati. Šī atziņa ir atspoguļota likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts
prezidenta un M inistru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stā
šanās kārtību un spēkā esamību” 7. pantā: “Spēkā esošie likum i un M inistru kabineta no
teikumi ir saistoši visā Latvijas teritorijā, un neviens nevar aizbildināties ar to nezināšanu.
L ikum u un M inistru kabineta noteikum u nezināšana neatbrīvo no atbildības.”

20. Ir valstis, kurās abi iepriekšminētie principi ir ierakstīti nevis parastā likumā, bet
pašā konstitūcijā. Tā tas ir abās pārējās Baltijas valstīs. Saskaņā ar Igaunijas konstitūcijas
3. panta otro daļu,
“Likum i ir publicējami noteiktajā kārtībā. Tikai publicētiem likum iem ir saistošs
spēks.”

Savukārt Lietuvas konstitūcijas 7. panta otrā un trešā daļa nosaka:
“[..] Tikai publicētiem likumiem ir juridisks spēks.
Likum a nezināšana neatbrīvo nevienu no atbildības.”

Jau m inētā Ukrainas konstitūcijas 57. panta redakcija ir šāda:
“Ikvienam tiek garantētas tiesības zināt savas tiesības un pienākum us.
Likum i un citi normatīvie akti, kas nosaka pilsoņu tiesības un pienākum us, ir paziņo
ja m i iedzīvotājiem likum ā noteiktajā kārtībā.
Likum i un citi normatīvie akti, kas nosaka pilsoņu tiesības un pienākum us, bet nav
paziņoti iedzīvotājiem likumā noteiktajā kārtībā, nav spēkā.”

Krievijas Federācijas konstitūcijas 15. panta trešā daļa nosaka:
“Likum i ir oficiāli publicējami. Nepublicēti likumi nav piemērojami. Jebkuri normatīvi
tiesību akti, kas skar cilvēka un pilsoņa tiesības, brīvības un pienākum us, nevar tikt piem ē
roti, ja tie nav oficiāli publicēti vispārējai zināšanai.”

21. Ir arī valstis, kuru pamatlikumos ir nostiprināts tikai viens no diviem iepriekšmi
nētajiem pamatprincipiem. Piemēram, saskaņā ar Azerbaidžānas konstitūcijas 72. panta
trešo daļu, “[IJikuma nezināšana neatbrīvo no atbildības”. Serbijas konstitūcijas 196. pan
ta pirm ā daļa deklarē valsts pienākumu publicēt “likum us un citus vispārējus normatīvus
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~<rus [..] pirm s to spēkā stāšanās”. Līdzīgi formulēta ir arī Maķedonijas konstitūcijas

: 1 panta pirmā daļa.
22. Valsts uzdevums ir oficiāli publicēt visus normatīvos aktus iedzīvotājiem saproam ā un viegli pieejamā veidā. Tas nozīmē, ka:
i valstij ir jārūpējas par normatīvo aktu regulāru konsolidāciju;
r ) valstij ir jāpublicē normatīvie akti tā, lai tos varētu viegli iegādāties un uzkrāt, t.i.,
r.rm s papīra formā; turklāt attiecīgā preses izdevuma cena nedrīkst būt pārmērīgi
c 1 blakus tam ir vēlams, lai valsts publicētu normatīvos aktus arī internetā, jo tas
~ - - r e ņ u apstākļos ir daudzām (lai gan ne visām) privātpersonām pieejams un ērts inācijas iegūšanas ceļš. Elektroniskais formāts tomēr nedrīkst pilnīgi aizstāt papīra
~ ātu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, nebūdams stabili un konstanti materializēts ķer- i r i i k ā formā, elektroniskais formāts pēc savas būtības ir mazāk drošs un vieglāk vil■: l u s un sagrozāms. Otrkārt, neraugoties uz tā plašo izplatību, internets tomēr nav
n-rr ams visām personām. Izlasīt drukātu tekstu var ikviens, kas prot un spēj lasīt, bet
i t .eroniska dokumenta izlasīšanai ir nepieciešams speciāls aprīkojums (dators, inter■: ii pieslēgums).13
23. Saskaņā ar likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un M inistru
'.ota pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā
.~.:bu” 2. pantu, “Likum i un citi Saeimas, Valsts prezidenta un M inistru kabineta pieakti tiek izsludināti, tos publicējot valsts valodā oficiālajā preses izdevum ā “Latvii£s '■'ēstnesis”, turklāt “Vienīgi publikācija “Latvijas Vēstnesī” ir oficiāla” (pirmā un trešā

Ārkārtējos izņēmuma gadījumos (karadarbība, nopietnas stihiskas nelaimes un teh* .: ziskas katastrofas u.tml.) ir pieļaujams izsludināt normatīvos aktus arī citādā veidā,
ir :: nepārkāpjot Satversmes 90. pantu. Likuma “Par likumu un citu Saeimas, Valsts
rezid en ta un M inistru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāir.ls kārtību un spēkā esamību” 3. panta pirmā daļa pieļauj, ka “ārkārtējos gadījumos
~::s prezidents vai attiecīgi Saeimas priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt likum us un citus
z
pieņem tos aktus, kā arī Valsts prezidenta pavēles un rīkojumus, nolasot tos radio
- televīzijā”. Tomēr arī šādā veidā izsludināts akts tik un tā nekavējoties (t.i. uzreiz, kad

kļūst objektīvi iespējams) jāpublicē “Latvijas Vēstnesī” (tā paša panta otrā daļa).
24. Latvijas tiesību sistēmā darbojas ne tikai Latvijas valsts institūciju pieņemtie nor- riv ie akti, bet arī starptautisko līgumu normas. Saskaņā ar 1994. gada 13. janvāra li’i_~a Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 13. pantu, “ja starptautiskajā
iā, kuru Saeima ir apstiprinājusi, paredzēti citādi noteikumi nekā Latvijas Republikas
i t -'■■■.došanas aktos, tiek piemēroti starptautiskā līguma noteikum i”, tas nozīmē, ka:

i saskaņā ar Latvijā valdošo monisma doktrīnu, Latvijas noslēgto un ratificēto starp:ī _::>ko līgumu normas ir nacionālās tiesību sistēmas sastāvdaļa;
_č'.'īs E. Par valsts pienākum u nodrošināt visiem iedzīvotājiem brīvu un ērtu pieeju normatīvajiem aktiem
ik -^drošināt periodisku un citu tiesībskaidrojošu publikāciju izdošanu. Jurista Vārds, 2010. 30. marts, Nr. 13
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b) šo līgumu normas var tieši piešķirt Latvijas valsts jurisdikcijā esošajām personām
subjektīvas tiesības; šādas normas ir tieši piemērojamas, un privātpersonas var tieši at
saukties uz tām gan attiecībās ar valsts pārvaldi, gan tiesvedībā;
c) Saeimas apstiprināto starptautisko līgumu normām ir augstāks juridisks spēks
nekā Latvijas likumu normām, un kolīzijas gadījumā ir piemērojama starptautiskā līgu
ma norma.
25. No tā savukārt izriet, ka Satversmes 90. pants uzliek valstij pienākumu nodro

šināt ne tikai likumu un citu iekšzemes normatīvo aktu, bet arī Latvijas noslēgto
starptautisko Ilgumu publicēšanu oficiālajā preses izdevumā. Tā kā Latvijas valsts
valoda saskaņā ar Satversmes 4. pantu ir latviešu valoda, tad vismaz vienai no līguma
publicētajām versijām ir jābūt latviski. Šo pienākumu konkretizē likuma “Par Latvi
jas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 16. pants ( “Visi starptautiskie līgumi un to
tulkojum i latviešu valodā tiek publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis””), kā arī 15. pants
( “Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija, kas informē par līgumu spēkā stā
šanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu ”).

26. Starptautiskus divpusējus līgumus parasti slēdz abu līgumslēdzēju pušu oficiā
lajās valodās, turklāt vai nu vienai no valodām atšķirīgas interpretācijas gadījumā tiek
dota priekšroka, vai arī abām valodām ir vienāds juridisks spēks, un abi teksti ir vienādi
noteicoši. Latvijas noslēgtiem divpusējiem līgumiem viena no oficiālajām versijām gan
drīz vienmēr būs latviešu valodā. Taču, pat ja tas tā nav, valstij ir tik un tā obligāti jāno
drošina līguma tulkojums latviešu valodā un tulkojuma publicēšana “Latvijas Vēstnesī”
līdzās tekstam svešvalodā. Protams, šajā gadījumā tulkojumam principā nebūs oficiāla
juridiska spēka, taču tas vienalga ir nepieciešams katras potenciāli ieinteresētas perso
nas informēšanai. Tas pats attiecas arī uz starptautiskajiem daudzpusējiem līgumiem,
kuriem Latvija pievienojas un kuru oficiālais teksts nav latviešu valodā.14 Situācija, kurā

Latvijai saistošs starptautisks līgums (divpusējs vai daudzpusējs) ir spēkā Latvijas
tiesību sistēmā, bet tas nav iztulkots latviski un šis tulkojums nav publicēts, ir pret
runā ar Satversmes 90. pantu. Konstatējot šādu situāciju, Ārlietu ministrijai tā ir pēc
iespējas ātrāk jānovērš.
27. Kas attiecas uz ES tiesību aktiem, to publikāciju nosaka Līguma par Eiropas Sa
vienības darbību 297. pants:

“1. [..] Leģislatīvos aktus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. M inētie akti
stājas spēkā tajos norādītajā dienā, vai, ja tā nav norādīta, divdesmitajā dienā pēc to p u b 
licēšanas.
2.
[..] Regulas, direktīvas, kas adresētas visām dalībvalstīm, kā arī lēm um us publicē Ei
ropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. M inētie akti stājas spēkā tajos norādītajā dienā, vai,
ja tā nav norādīta, divdesmitajā dienā pēc to publicēšanas. Citas direktīvas un lēmum us
paziņo visiem, kam tie adresēti, un līdz ar šādu paziņošanu tie stājas spēkā.”15
14Piem., Eiropas Padomes vai Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences ietvaros parakstīto konvenciju oficiālais
teksts ir angļu un franču valodā, kas ir šo abu starptautisko organizāciju oficiālās darba valodas. Līdz ar to šo kon
venciju tulkojumiem latviešu valodā nav tāds pats juridiskais spēks kā angļu un franču oriģinālversijām.
15 Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. pants. Skat. arī 132. panta otro punktu (par Eiropas Centrālās
bankas lēm umu publicēšanu), 249. panta pirm o punktu (par Eiropas Komisijas reglamenta publicēšanu) un
263. panta sesto daļu (par privātpersonu tiesībām tiesas ceļā apstrīdēt ES tiesību aktus).
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r i Oficiālais Vēstnesis iznāk visās ES oficiālajās valodās, tajā skaitā ari latviešu valozL - I iz ar to ES tiesību aktu publicēšanas tiesiskais režīms atbilst Satversmes 90. panta

irasībām.

3. Tiesību normas paredzamība, skaidrība un saprotamība
2S.
Otrais pamatnosacījums, kas izriet no Satversmes 90. panta, ir tiesību normu
: ī-edzam ība, skaidrība un saprotamība, t.i., normas saturam ir jābūt tādam, lai pri-

irņersona zinātu, kādas tiesiskās sekas rodas no noteiktiem juridiskiem faktiem vai
- :eiktas rīcības (darbības vai bezdarbības), lai viņa varētu izdarīt apzinātu izvēli
- * ■aiadzības gadījumā pielāgot savu rīcību normas prasībām. Līdz ar to acīmredza- a:. domīgos un grūti saprotamos vārdos izteikta norm a nevar tikt piemērota privāt
personai par ļaunu, uzliekot viņai saistības, tiesību ierobežojumus vai sodoša rakstura
sankcijas.
29. Paredzamības, skaidrības un saprotamības prasība ir sīkāk skaidrota gan Satvers~ tiesas, gan administratīvo tiesu judikatūrā. Satversmes tiesa norādījusi, ka līdzte-■ rrasībai, lai tiesību normas būtu publiski pieejamas, Satversmes 90. pants prasa, lai
r .tr.emtās tiesību normas būtu arī pietiekami skaidras un saprotamas.16 “Likum am un
zicsžbu norm ām jā b ū t gan pienācīgi saprotamiem, gan paredzamiem, tas ir, form ulētiem
pietiekam u precizitāti, lai indivīds, nepieciešamības gadījumā atbilstoši konsultējoties,
zrētu regulēt savu uzvedību.”17 Satversmes 90. pants prasa nodrošināt tādu normatīvo

-r r_lēīumu, lai privātpersona varētu saprast no tiesību normām izrietošo tiesību un pie- L- _mu apjomu, kā ari attiecīgi spētu prognozēt iespējamās sekas par tiesību normu
-'ievērošanu.18
30. Šeit ir jāizdara divas svarīgas piebildes. Pirmkārt, paredzamība nenozīmē, ka ab_ū:i visām tiesību norm ām ir jābūt viegli saprotamām ikvienam sabiedrības loceklim
neatkarīgi no viņa izglītības veida un līmeņa. Tas arī nemaz nav iespējams mūsdienu
ar >:ākļos, kad pastāv daudz sarežģītu tehniska rakstura norm u dažādās jomās (finanšu
_ r nodokļu tiesības, pensiju tiesības, būvniecības tiesības utt.) Līdz ar to nav pretru
nā ar 90. pantu tiesību normas, kas nav nedz divdomīgas, nedz iekšēji pretrunīgas, bet
_c_ru satura pilnīgai izpratnei vidusmēra cilvēkam tomēr ir jālūdz lietpratēja (advokāta,
r^ p e rta u.tml.) padoms. To savā judikatūrā ir vairākkārt atzinusi arī ECT, nosakot, vai
izpildīta tiesību ierobežojumu tiesiskuma prasība.19
31. Otrkārt, zināmas grūtības norm atīvā akta izpratnē pašas par sevi vēl nepadara
šo aktu par neparedzam u un pretēju 90. panta prasībām. Satversmes tiesa ir noteiku
ši ka, “Ja tiesību norm as pieņēm ējs, izsakot savu gribu tekstuāli, to ir izdarījis neprecīzi
arī ir attīstījusies un mainījusies tiesību izpratne, jā ņ em vērā likum devēja patiesā
ļrib a ”.20
Patversmes tiesa. 2006-12-01. 20.12.2006. 16. punkts.
Turpat, 23. punkts.
Administratīvās rajona tiesas 21.11.2007. spriedums lietā Nr. A 2113-07/7 13. punkts. Nav publicēts.
'.:at., piem., ECT spriedums M edvedyev and others v. France. 3394/03,29.03.2010.
Patversmes tiesa. 2006-12-01. 20.12.2006. 23. punkts.
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32. Turpinot attīstīt Satversmes 90. panta saturu, Augstākās tiesas Senāts norādīja:
“Konstitucionālās tiesības zināt savas tiesības [..] ir vērstas uz tiesiskās noteiktības un
tiesiskās skaidrības nodrošināšanu. īstenojot šīs tiesības, persona var plānot savu rīcību,
nebaidoties, vai pati ir pareizi sapratusi konkrētās tiesību norm as.”21 Zīmīgi, ka šajā no
lēmumā Augstākās tiesas Senāts expressis verbis saistījis Satversmes 90. panta saturu ar
tiesiskās paļāvības principu. Kā pilnīgi pamatoti norāda J. Pleps, “Satversmes 90. panta
satura noskaidrošana Satversmes tiesas praksē un jo sevišķi administratīvo tiesu nolēmu
mos liecina, ka būtiskākie tiesiskās paļāvības principa elementi ir ietverti šajā konstitucio
nālajā normā kā personas pamattiesības. No Augstākās tiesas Senāta prakses var secināt,
ka tiesiskās paļāvības ievērošana ir Satversmes 90. pantā ietverts valsts pienākum s. Līdz
ar to persona varētu vērsties ar konstitucionālo sūdzību par tiesiskās paļāvības principa
pārkāpum u, to argumentējot kā Satversmes 90. pantā noteikto pamattiesību zināt savas
tiesības aizskārumu. ”12

33. Ar tiesiskās paļāvības principu ir tieši saistīts kāds cits svarīgs jautājums, proti, judikatūras saskanlgums. Tiesību normas paredzamības prasība nenozīmē, ka tiesas - it
sevišķi Augstākās tiesas Senāts un Satversmes tiesa - nedrīkstētu precizēt šīs normas sa
turu un tvērumu judikatūras ceļā. Šādai judikatūrai ir jābūt gan publiski pieejamai, gan
arī iekšēji savstarpēji saskanīgai un nepretrunīgai. No vienas puses, nevar apgalvot, ka
privātpersonai būtu vispārējas un neierobežotas “tiesības” uz saskanīgu judikatūru visas
valsts mērogā; šāda pieeja nozīmētu būtisku tiesu rīcības brīvības ierobežošanu, kavējot
judikatūras attīstību un neļaujot tiesām pielāgot to mainīgo apstākļu vajadzībām. No
otras puses, no ECT sprieduma lietā Beian pret Rum āniju izriet, ka acīmredzami savstar
pēji pretrunīga Augstākās tiesas judikatūra neatbilst Satversmes 90. panta prasībām.23
34. Satversmes 90. pantam ir īpaša nozīme krimināltiesību kontekstā. Atšķirībā, pie
mēram, no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 7. panta pirmās daļas, Satversmes VIII
nodaļa nesatur normu, kas expressis verbis noteiktu nullum crimen, nulla poena sine lege
principu. Saskaņā ar šo principu, nevienu nevar atzīt par vainīgu un notiesāt par tādu
nodarījumu, kas tā izdarīšanas brīdī nebija atzīts par noziedzīgu saskaņā ar likumu. To
mēr, lasot Satversmes 90. pantu sistēmiskā kopsakarā ar 92. pantu (“Ikviens var aizstāvēt
savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, ie
kams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likum u.[..]”), var secināt, ka 90. pants īpaši garantē

tiesības uz krimināltiesību norm u skaidrību un paredzamību. It sevišķi tas attiecas uz
Krimināllikuma Sevišķās daļas pantu dispozīcijām. Lietā Achour pret Franciju ECT Lielā
palāta noteica:
“Tiesa atgādina, ka Konvencijas 7. pants vispārējā kārtā nosaka noziedzīgu nodarī
ju m u un sodu likumības principu (nullum crimen, nulla poena sine lege) [..]. Ja tas īpaši
aizliedz attiecināt pastāvošo noziedzīgo nodarījumu sastāvus darbībām, kas pirm s tam
21 Uzziņa un tiesiskās paļāvības princips. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departam ents.
14.02.2008. SKA-34/2008. 13. punkts.
22 Pleps J., loc.cit.
23 Saskaņā ar ECT judikatūru pretrunīga augstāko tiesu varas orgānu judikatūra var pārkāpt Eiropas Cilvēk
tiesību konvencijas 6. panta pirm o daļu, kas garantē tiesības uz taisnīgu tiesvedību; skat. ECT spriedums
Beian v. Rom ania (no. 1). 30658/05,06.12.2007. Para. 39.
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■gr-'i* sodāmas, tas vienlaicīgi arī pavēl nepiemērot krim ināllikum u paplašināti par ļaunu
m sū izčzzia m , - piemēram, pēc analoģijas. Tādējādi likum am ir skaidri jādefinē noziedzīļi T.:
"ii un p a r tiem paredzētie sodi. Šī prasība ir atzīstama par izpildītu, ja persona
ļm. srzzsī-~ās normas teksta, vajadzības gadījumā ņem ot talkā tiesu veikto interpretāciju,
■sr . :
kādas darbības un bezdarbība izsauc kriminālatbildību [..J”24

55 '■‘^beidzot, runājot par Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem Satvers- - -- r anta kontekstā, iepriekš jau tika minēts valsts pienākums nodrošināt to tulkoar ešu valodā un šo tulkojumu publicēšanu. Arī uz tiem pilnībā attiecas tiesību
*t:r—. : .redzamības prasība: valstij ir jānodrošina kvalitatīvs līguma tulkojums, kutht: a p r is t diviem nosacījumiem:
i -.aan ir pēc satura un jēgas jāatbilst tekstam oriģinālvalodā;
: :arr. ir jābūt pietiekami viegli lasāmam un skaidri saprotamam.
: :4dēīā nosacījuma izpilde Latvijas gadījumā ir īpaši svarīga, ievērojot latviešu va
ti _- ‘ rfoloģijas un sintakses īpatnības. Vairumā gadījumu Latvijai saistoša daudz* _ - a starptautiska līguma oriģināls ir angļu un bieži arī franču valodā. Pirmkārt, šīs
ar t i odas pēc savas morfoloģiskās uzbūves ir analītiskas, turpretī latviešu valoda ir
Otrkārt, sintakses ziņā angļu un franču valoda daudz brīvāk veido saliktus
: r_> teikumus, bet latviešu valodā šādu teikumu burtisks tulkojums var izrādīties
a r . smagnējs un neveikls. Tas ir obligāti jāņem vērā, lai publiski pieejamais līguma
tiik ;
būtu vienlaicīgi pilnīgs pēc satura un viegli saprotams.

r . . -rr.edum s Achour v. France. 67335/01, 29.03.2006. Para. 41.
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91. Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma
un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas
bez jebkādas diskriminācijas.
Egils Levits
S a tu rs
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A. Ievads
1. Komentējamā panta konstrukcija un term inoloģija
1. Komentējamais pants sastāv no diviem teikumiem. Terminoloģiski pastāv vien
prātība, ka komentējamais pants kopumā satur vienlīdzības principu.
Abi komentējamā panta teikumi satur cieši saistītus noregulējumus. Pirmais teikums
(t.i., tiesības uz vienlīdzību likuma un tiesas priekšā) ir galvenais vienlīdzības princi
pa elements. Tādēļ to arī bieži - tāpat kā visu pantu kopumā - apzīmē par vienlīdzības
principu.1
Turpretim panta otrajā teikumā noteiktais diskriminācijas aizliegums ir vienlīdzī
bas principa palīgelements, kas noteiktās situācijās to precizē un palīdz to piemērot.
2. Tas, ka gan viss pants kopumā, gan tā pirmais teikums tiek apzīmēts par “vienlīdzības
principu”, dažkārt var radīt pārpratumus. Tomēr priekšlikums terminoloģiski vienoties, ka
panta pirmais teikums satur “līdztiesības principu”, otrais teikums - diskriminācijas aizlie
gumu, bet viss pants kopumā - “vienlīdzības principu”, nav guvis plašāku atbalsi.2
Tādēļ šajā komentārā tiek sekots jau acīmredzot pieņemtajai terminoloģijai, saskaņā
ar kuru gan viss pants kopumā, gan arī tikai tā pirm ā teikuma noregulējums tiek apzī
mēts par “vienlīdzības principu”.
Kā daudzos gadījumos, šī apzīmējuma konkrētais saturs - vai runa ir par pantu kopu
mā, vai tikai par tā pirm o teikumu - var pietiekami vienkārši tikt saprasts no konteksta.
Nepieciešamības gadījumā var tikt lietoti apzīmējumi “vienlīdzības princips plašākā no
zīmē” (t.i., viss pants kopumā) un “vienlīdzības princips šaurākā nozīmē” (ar to saprotot
tā galveno elementu, kas noteikts panta pirmajā teikumā).

2. Vienlīdzība kā vispārējs tiesību princips
3. Vienlīdzība tiesību sistēmā darbojas kā vispārējs tiesību princips.3 Tas ir pozitivēts komentējamā pantā.4 Taču - modernas demokrātiskas valsts un sabiedrības iekārtas
1Piem., Satversmes tiesa. 2009-46-01. 02.02.2010. 7. punkts.
2 Levits E. Par tiesiskās vienlīdzības principu. Par līdztiesību likuma un tiesas priekšā un diskriminācijas a iz
liegumu. Par Satversmes 91. pantu. Latvijas Vēstnesis, 2003, Nr. 68, nodaļa A .l.
3 Kaufmann A., Hassemer W., N eum ann U. Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Ge
genwart. 8. Aufl. Heidelberg (u.c.) 2011, S. 237 ff.
4 Par vispārējiem tiesību principiem kā vienu no tiesību izpausmes formām, Skat. plašāk Iļjanova D. Vispārējo
tiesību principu nozīm e un piemērošana. Rīga: Ratio Juris, 2005.
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iros, kuras pamatā ir tai raksturīgās vērtības5 - tas darbojas neatkarīgi no tā, vai tas
r i- r.av ietverts pozitīvā tiesību normā.
4 V ien līd zīb as princips pēc savas struktūras nevar tikt piemērots patstāvīgi, bet gan
• — kopā ar kādu citu tiesību normu, respektīvi, tam nepieciešams, ka jau eksistē kāda
m . t-r'ību norma, kas kaut ko materiāli noregulē.
Tizā gadījumā izveidojas tiesisko attiecību “trijstūris”: vienlīdzības principa subjekts
c ir rrasīt no tā tiesību subjekta, kam vienlīdzības princips ir saistošs (valsts plašā izprat-c r>e\išķos gadījumos arī privātpersona), lai tas pret viņu izturas tāpat kā pret “trešo
■attiecīgās citas tiesību normas materiālā regulējuma objektu.
Vienlīdzības princips, protams, saista arī likumdevēju (plašā izpratnē, t.i., jebkuras
t»; ntīvas tiesību normas radītāju) - jau pirms plānotā materiālā noregulējuma pieņem:;m ir jāpārbauda, vai tas nepārkāps vienlīdzības principu (anticipēta pārbaude).

3. Taisnīgums, brīvība un vienlīdzība
5. Komentējamais pants nosaka cilvēktiesības uz vienlīdzību. Tās ir viena no pašām
- * : m entālākajām cilvēktiesībām. Tās izriet tieši no vispārējā taisnīguma principa,
cis Metumu kultūrā ir viens no galvenajiem tiesību idejas avotiem.6
Vienlīdzība ir centrālā taisnīguma sastāvdaļa.7Tādēļ dažkārt starp abiem principiem
- r : • netiekam i skaidri izšķirts, daļēji šie abi jēdzieni pat tiek lietoti kā sinonīmi.
6. Tomēr taisnīgums m odernā izpratnē satur vairāk elementu nekā tikai vienlīdzību,
satur, piemēram, tiesības uz taisnīgu attieksmi (angl.: fairness) un procedūru, tiesītss — cieņu un respektu un citus elementus, kas noteiktās situācijās var pat ierobežot
-eV rai uz vienlīdzību. Tas nozīmē, ka noteiktās situācijās vienlīdzības princips un citi
2 nZguma elementi var nonākt konfliktā vai konkurēt savā starpā. Tiesību sistēmai šis
r*:ter.ciālais konflikts ir jāatrisina.
Tldēļ vienlīdzību nedrīkst jaukt ar taisnīgumu.
V ie n līd z īb a atrodas kompleksās attiecībās arī otru Rietumu civilizācijas galveno
: V _ ideju - indivīda brīvību.8
' L--.otnējā indivīda brīvība ir vispārējā rīcības brīvība, kuras speciālās izpausmes ir
n o m iti vizētas un paceltas konstitucionālā līmenī kā dažādas pamattiesības, piemēram,
■īt ruinēs 105. panta pamattiesības uz īpašumu. Pamattiesības uz īpašumu implicē, ka
r
ir sadalīts nevienlīdzīgi. Tātad starp komentējamā pantā garantēto vienlīdzību
m 105. pantā garantētajām īpašumtiesībām pastāv zināma spriedze. Taču ne vien mate—

demai demokrātijai raksturīgās vērtības mēģināts aprakstīt Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā:

\r z ir a ir dibināta, pam atojoties u z vērtībām , kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību,
iecsc^K a un cilvēktiesības, tostarp m inoritāšu tiesības. Šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur
plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu

■crvs-Ki.* Šo vērtību starpā tātad ir arī vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums.
" Ik s i Imanuels Kants (1724-1804) darbā Tikumu metafizikas pam ati. (K antl. Grundlegung zu r Methaphysik
acr
Gesammelte Schriften. Akademie-Ausgabe, Bd. IV, Berlin, 1785/1968).
Siil. plašāk Rawls J. A Theory o f Justice. Cambridge-Massachusetts, London: H arward University Press,
JWS : nģinālizdevums 1971), īpaši 54. u n turpm . lpp.
’ S csi r!ašāk A martya Sen. The Idea o f Justice. Cambridge-Massachusetts, London: H arward University
1 X(9, 291. un turpm . lpp.
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riālie resursi, bet arī nemateriālie resursi cilvēkiem ir sadalīti nevienlīdzīgi, piemēram,
garīgās un fiziskās spējas.
8. Tādēļ rodas jautājums, cik tālu vienlīdzības princips prasa nepieļaut šādu nevien
līdzību, vai tur, kur tas nav iespējams (it sevišķi pie nemateriāliem resursiem), to kom 
pensēt.
No vienas puses, ekstrēma indivīda brīvības īstenošana novestu pie ekstrēmas ne
vienlīdzības. Tas savukārt apdraudētu sabiedrības stabilitāti, jo personas un sociālie slā
ņi, kuri atrodas sociālās piramīdas apakšā, nebūs ilgstoši ar mieru akceptēt tādu kārtību;
tas savukārt novestu pie režīma, kas ekstrēmi ierobežo brīvību.
No otras puses, ekstrēma vienlīdzības īstenošana novestu pie cilvēka pašnoteikšanās
ekstrēmas ierobežošanas. Tā ir totalitārai, ne demokrātiskai sabiedrībai raksturīga iezī
me.
9. Tādēļ atbilstoši Satversmes 1. pantā ietvertajiem demokrātijas un sociāli atbildīgas
valsts virsprincipiem starp brīvību un vienlīdzību, konkrēti - starp Satversmes cilvēktie
sībām, kas garantē indivīda brīvību, un komentējamā pantā ietvertajām cilvēktiesībām
uz vienlīdzību ir jāatrod saprātīgs līdzsvars. Tātad brīvība un vienlīdzība demokrātiskā
sabiedrībā ir saistītas savā starpā, viena nevar pastāvēt bez otras.
10. Tas nozīmē, ka atbilstoši Satversmes vienotības principam,9 Satversme jāsaprot
kā viens veselums un visas Satversmes normas ir jāinterpretē kopsakarībā ar citām
norm ām ,10komentējamais pants jāinterpretē tā, ka starp vienlīdzību un brīvību tiek pa
nākts saprātīgs līdzsvars.
No tā izriet, ka komentējamais pants nevar tikt uzskatīts par tiesisku pamatu valsts
uzdevumam likvidēt jebkādu faktisku nevienlīdzību, taču, no otras puses, tas nedrīkst
pieļaut tādu nevienlīdzību, kas pārsniedz demokrātiskā sabiedrībā, kur sociālā solidari
tāte ir būtiska vērtība, akceptējamu līmeni. Līdz ar to komentējamais pants, cita starpā, ir
arī Satversmes 1. pantā ietvertā sociāli atbildīgas valsts virsprincipa11 viens no īstenoša
nas instrumentiem (jo sevišķi saistībā ar 107., 109., 111. pantā ietvertajām konkrētajām
sociālajām cilvēktiesībām).
11. Jautājums paliek, kā atrast pareizo līdzsvaru starp brīvību un vienlīdzību. Katrā
ziņā, meklējot līdzsvaru starp brīvību un vienlīdzību, orientieris ir taisnīguma princips:
kādas brīvības un vienlīdzības proporcijas būtu uzskatāmas par taisnīgām? Šeit pastāv
zināms izvēles spektrs vienā vai otrā virzienā, kas atkarīgs gan no attiecīgās valsts vēs
tures un kultūras, gan attiecīgā (valdošā) politiskā virziena: ASV sabiedrība lielāku uz
svaru liek uz brīvību, Skandināvijas valstu sabiedrība - uz vienlīdzību; liberālisms un
9 Skat. plašāk Pleps J. Satversmes vienotības princips. Jurista Vārds, 2007. 23. janvāris, Nr. 4 (457).
10 Satversmes tiesa. 2006-05-01.16.10.2006.16. punkts: “Satversme ir vienots veselums, un tajā ietvertās tiesību
normas ir savstarpēji cieši saistītas. K atrai Satversmes normai ir sava noteikta vieta Satversmes sistēmā, un
nevienai Satversmes normai nevar piešķirt lielāku nozīmi, nekā to paredz Satversmes “tēvu”griba vai Satversmes
teksts. Lai pilnīgāk un objektīvāk varētu noskaidrot atsevišķu Satversmes normu saturu, tās interpretējamas
kopsakarā ar citām Satversmes normām (skat. Satversmes tiesas 2005. gada 16. decembra spriedum a lietā
Nr. 2005-12-0103 13. punktu). Satversmes vienotības princips liedz atsevišķu konstitucionālo normu iztulkot
atrauti no citām Satversmes normām, jo Satversme kā vienots dokum ents ietekmē katras atsevišķas normas
tvērum u un saturu.”
11 Skat. plašāk arī Kovaļevska A. Sociāli atbildīgas valsts princips. Jurista Vārds, 2008. 26. augusts, Nr. 32.
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itivisms ir vairāk uz brīvību, sociāldemokrātija - vairāk uz vienlīdzību orientēts
3»;tinsfc5 pasaules uzskats.
i_ :l _ms par pareizo līdzsvaru starp brīvību un vienlīdzību tādēļ bieži ir sabiedrī- ī r _r.>ko diskusiju centrā (piemēram, diskutējot par to, cik augstai jābūt nodokļu
lita*?- •. Saistošu lēmumu par to pieņem demokrātiski leģitimētie politiskie valsts orgān.
:'pirm s jau parlaments. Savukārt tiesa kontrolē, vai šis lēmums, ņemot vērā
cr c*: im : taisnīguma priekšstatu spektru, vēl atrodas tajās robežās, kas sabiedrībā būtu
ak~rr?ē-amas.

4. Vienlīdzības principa vēsturiskā attīstība
: 1 Vienlīdzības princips ir viens no senākajiem tiesību principiem cilvēces vēsturē.
-.L> : tnēii bija formulēts kā talions (jus talionum), kas nozīmēja izlīdzinājumu noda- _
madējumam. Šim izlīdzinājumam bija jābūt samērīgam ar nodarīto zaudējumu
- •_rīb I no vēl senāka atriebības, it sevišķi asinsatriebības principa, kur samērīgumam
Te-: i nozīmes). Pirmās norādes uz taliona principu atrodamas sumēru tiesību kodek_ m am m u kodeksā, 2100 g. pr. Kr.). Vēlāk tas atrodams arī Bībeles Vecajā derībā,
ietverts pazīstamajā formulā “acipret aci, zobu pret zobu”.12
7 mēr taliona principa (kurš šodien vēl joprojām atrodams zaudējuma atlīdzības tieru n ātā , gan civiltiesību, gan publisko tiesību jomā) piemērojamība tiešā veidā ir
t r cerota. To var piemērot, lai izlīdzinātu (kustamu) lietu zaudējumu. Taču, ja tika rū 
mi- r ir nemateriālu zaudējumu vai nodarījumu (piemēram, dieva zaimošanu, zvēresta
. tad talions kā izlīdzinājuma mērs faktiski nebija pielietojams.
13.
Vēlāk taliona princips tika abstrahēts un tālākattīstīts kā “zelta likums”, kas visj š r i z i formā nosaka, ka cilvēkam ir jāizturas pret citiem tā, kā viņš vēlas, lai citi iztu~t::: rret viņu. Šis ētikas princips atrodams visās lielajās pasaules reliģijās, piemēram,
: m e? īaunajā derībā: “Tad nu visu, ko jū s gribat, lai cilvēki ju m s dara, tāpat dariet arī
līs -4-ņiem.”13
.4 Aristotelis (384-322 pr. Kr.) kā pirmais filozofs ir iedziļinājies taisnīguma princi: . -:r_ktūrā, postulējot divus taisnīguma paveidus - izdalošais taisnīgums (justitia dis..i un izlīdzinošais taisnīgums (justitia com m utativa ).14 Abi taisnīguma paveidi
: ž_scās uz vienlīdzības ideju: kamēr izdalošais taisnīgums meklē atbildi uz to, kā vien.
sadalīt (mantiskos un nemantiskos) labumus un zaudējumus (vai pienākumus),
:
izlīdzinošais taisnīgums meklē atbildi uz to, kā taisnīgi izlīdzināt jau eksistējošos
- - - e -ienlīdzīgi sadalītos labumus un zaudējumus (pienākumus).15
Izdalošā taisnīguma gadījumā Aristotelis iesaka vienādu sadali “uz galviņām” (arit-: ētiskā vienlīdzība). Tātad vienādās situācijās ir jābūt vienādai attieksmei.
t r i Mozus grāmata, 21, 24.
V'-aeia evaņģēlijs, 7, 12.
■
Aristotelis. Nīkom aha ētika. Rīga: Zvaigzne, 1985.
plašāk Englard I. Corrective and D istributive Justice: From Aristotle to M odern Times. Oxford: Oxford
. - Tersity Press, 2009.
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Turpretim izlīdzinošā taisnīguma gadījumā labumi un zaudējumi (pienākumi) ir
jāsadala tā, ka katrs saņem sev atbilstošo. No tā Aristotelis secināja, ka nozīmīgākai,
svarīgākai personai pienākas vairāk (gan labumi, gan pienākumi un nastas) nekā ne
nozīmīgākai, nesvarīgākai personai. Piemēram, pēc šī principa inteliģentākai personai
pienākas lielāka loma valsts pārvaldīšanā (politikā) nekā mazāk inteliģentai, savukārt
bagātajam jāmaksā vairāk nodokļu nekā trūcīgajam. Tas nozīmē, ka atšķirīgās situācijās
jābūt atšķirīgai attieksmei.
Aristoteļa teorija līdz ar to iezīmē taisnīguma un vienlīdzības principa struktūru, kas
ir pamatā arī modernajai šo principu izpratnei. Vienlaikus šeit atklājas arī šo principu
izmantošanas galvenā problēma: kā lai nosaka, kādas situācijas, personas, lietas ir vienā
das un kādas atšķirīgas?
15. Kopš apgaismes laikmeta vienlīdzības princips ir cieši saistīts ar cilvēktiesību
ideju.16 Ja cilvēkiem no dabas (no dzimšanas) pienākas tiesības, tad tās pienākas visiem
cilvēkiem. Ja tās pienākas visiem cilvēkiem, tad tās pienākas visiem vienādā mērā.
16. Šādā izpratnē vienlīdzības princips ir ietverts Lielās Franču revolūcijas parolē
“brīvība, vienlīdzība, brālība” (liberté, égalité, fraternité ) un 1789. gada Nacionālās sa
pulces pieņemtās Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 1. pantā:
“Cilvēki piedzim st un paliek brīvi un vienlīdzīgi savās tiesībās. Sociālās atšķirības drīkst
tikt pam atotas tikai ar kopējo labumu.”17

17. Kopš 18. gadsimta vienlīdzības princips tika izmantots kā politisks un juridisks
ierocis cīņā par dažāda tiesiska statusa piederīgo em ancipāciju pārejas laikmetā no feo
dālās kārtu sabiedrības uz m oderno liberāli demokrātisko sabiedrību - 19. gadsimtā
cīņā par pilsoņu tiesībām un aristokrātijas privilēģiju atcelšanu (Eiropā), par verdzības
atcelšanu (piemēram, ASV), ierobežojumu atcelšanu ebrejiem (Eiropā), 20. gadsimtā par sieviešu tiesību pielīdzināšanu vīriešu tiesībām, ārlaulībā dzimušo bērnu tiesību pie
līdzināšanu laulībā dzimušajiem bērniem, aborigēnu tiesību pielīdzināšanu pārējo pil
soņu tiesībām (piemēram, Austrālijā), bet īpaši pēdējās dekādēs - par atsevišķās jomās
pastāvošo ierobežojumu atcelšanu vai negatīvas attieksmes ierobežošanu pret homosek
suālām personām, veciem ļaudīm un citām sociālām grupām.
18. Šajos piemēros minētās statusu atšķirības blakus nereflektētam argumentam, ka
šīs atšķirības pamatojas tradīcijā, no vienlīdzības principa viedokļa tika attaisnotas ar
to, ka salīdzināmie objekti tika uzskatīti nevis par vienādiem, bet gan par atšķirīgiem.
Piemēram, tas, ka sievietēm demokrātiskās sabiedrībās sākotnēji nebija balsstiesību vē
lēšanās, tika attaisnots (arī) ar to, ka sievietes un vīrieši esot atšķirīgi (resp. vīriešiem un
sievietēm esot atšķirīga spriestspēja par politiku), un līdz ar to vienlīdzības princips šeit
neesot pārkāpts. Tikai mainoties sabiedrības uzskatam (un tiesu judikatūrai) par to, kas
attiecīgā konstelācijā ir vienāds un kas ir atšķirīgs, šīm grupām tika pavērts ceļš uz atšķi
rīgo tiesisko statusu izlīdzināšanu.
16 Skat. plašāk Micheline R. Ishay. The History o f Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era.
Berkeley: University o f California Press, 2004.
17 Franču oriģinālā: Les hommes naissent et dem eurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne
peuven t être fondées que sur l’utilité commune.
78

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

>:e vienlīdzības principa izmantošanas vēsturiskie piemēri dažādu grupu emancipār i- procesā apstiprina vienlīdzības principa pielietošanas centrālo jautājumu: kas ir
enāds un kas ir atšķirīgs?

5. Vienlīdzības princips globālajos starptautiskajos
cilvēktiesību dokum entos
19. Vienlīdzības princips ir iekļauts visos nozīmīgākajos globālajos starptautiskajos
i ’<tiesību dokumentos.18
20. 1948. gada 10. decembra ANO Starptautiskās cilvēktiesību deklarācijas 1. pants
i >ika vispārējo vienlīdzības principu:
.

'Visi cilvēki piedzim st brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Viņiem ir saprāts un
:r~isapziņa, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā.”

21. Turpretim 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un
>: Jtiskajām tiesībām 2. panta 1. daļa satur šaurāku, bet konkrētāku diskriminācijas
ii-.:egumu:
Ikviena šā pakta dalībvalsts apņemas respektēt un garantēt visām tās teritorijas ietvaros
:šs jurisdikcijā esošajām personām šajā paktā atzītās tiesības bez jebkādas atšķirības r^jzkarīgi no rases, ādas krāsas, dzim um a, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības,
•-v: onālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem.”

To papildina 3. panta speciālais vīriešu un sieviešu vienlīdzības noteikums:
~Sā pakta dalībvalstis apņemas nodrošināt vīriešiem un sievietēm vienlīdzīgas tiesības
r~ :ntot visas šajā paktā paredzētās pilsoniskās un politiskās tiesības.”

a

Tādus pašus formulējumus satur arī 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par
nomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām attiecīgi 2. panta 2. daļa un 3. pants.

6. Vienlīdzības princips Eiropas Cilvēktiesību konvencijā
22. 1950. gada 4. novembra Eiropas Padomes pieņemtā Eiropas Cilvēktiesību un
Mmatbrīvību aizsardzības konvencija 14. pantā nosaka diskriminācijas aizliegumu:19
"Šajā Konvencijā minēto tiesību un brīvību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas
z.:-:':minācijas - neatkarīgi no dzim um a, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajfe-'r vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, piederības kādai m azākum ~^::bai, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa.”

Par šo pantu pastāv plaša Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra, kas ietekmē Eiropas
- ii:m e s dalībvalstu, tajā skaitā arī Latvijas, nacionālo judikatūru par diskriminācijas
i^zliegumu.
23. Konvencijas 12. papildprotokols20 šo diskriminācijas aizliegumu paplašina. Tā
. rants nosaka:
* 'TN-r._ plašāk Legislating Against Discrimination: An International Survey O f Anti-D iscrim ination Norms.
I z . rv O sin N., Porat D. Leiden: M ārtiņus Nijhoff Publishers, 2005.
9
plašāk A rm ardottir O. Equality and Non-Discrim ination under the European Convention on H uman
: : r —: Leiden: M ārtiņus Nijhoff, 2003; Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne
tes
de l’homme. Ed. by Sudre F., Surrel H. Bruxelles: Emile Bruylant, 2008.
3 fcékà no 2005. gada 1. aprīļa. Latvija, tāpat kā daļa citu Eiropas Savienības dalībvalstu, šo papildprotokolu
i i z 2011. gada 1. septem brim vēl nebija parakstījusi.
79

91. pants

“1. Jebkuru likum ā paredzēto tiesību īstenošana ir nodrošināma bez jebkādas diskrim i
nācijas, it sevišķi neatkarīgi no dzim um a, rases, ādas krāsas, valodas, ticības, politiskajiem
vai citiem uzskatiem, valstiskās vai sociālās izcelsmes, piederības kādai nacionālajai m ino
ritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai jebkura cita stāvokļa. 2. Nevienu nevar pakļaut
diskriminācijai no publisko institūciju puses uz jebkāda pamata, it sevišķi pēc šī panta
1. daļā m inētajām pazīm ēm .”

Kamēr konvencijas 14. pants aizliedz diskrimināciju tikai attiecībā uz konvencijā ga
rantētajām tiesībām, 12. papildprotokola 1. pants attiecina šo aizliegumu arī uz tiesībām,
kuras paredz valsts nacionālā tiesību sistēma. Tādējādi konvencijas piemērošanas joma un līdz ar to arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas piekritība - tiek ievērojami paplašināta.

7. Vienlīdzības princips Eiropas Savienības tiesībās
1^.Y>azāčtu diskriminācijas aspektu ierobežošana - prim āri ekonomikas jomā, bet
arī sabiedrībā - ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības darbības virzieniem.21 Tādēļ
Eiropas Savienības tiesību sistēma satur vienlīdzības principu, it sevišķi diskriminācijas
aizliegumus, kas tiek piemēroti dažādās konstelācijās.22
25. Vispirms, atbilstoši dalībvalstu kopējiem tiesību principiem, Eiropas Savienības
tiesībās ir atzīts vispārējais vienlīdzības princips, kas ir saistošs visām Eiropas Savie
nības institūcijām. Šis līdz šim nerakstītais, bet Eiropas Savienības tiesas judikatūrā pa
stāvīgi piemērotais princips kopš Lisabonas līgumā spēkā stāšanās ir ietverts Eiropas
Pamattiesību hartas23 20. pantā:
“Visas personas ir vienlīdzīgas likum a priekšā.”

Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai, īstenojot savas tiesības (kā pieņemot jaunas, tā
piemērojot esošās tiesību normas) ir aizliegts, vienādos faktiskajos un tiesiskajos apstāk
ļos izturēties atšķirīgi un savukārt atšķirīgos apstākļos izturēties vienādi.24
26. To papildina uz noteiktiem kritērijiem balstīts vispārējais diskriminācijas
aizliegums,25 kas kodificēts Eiropas Pamattiesibu hartas 21. panta 1. daļā:
“Aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp diskriminācija dzim um a, rases, ādas
krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības,
politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar piederību pie nacionālās
minoritātes, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzim um orientācijas d ēļ”

Savukārt hartas 23. panta 1. daļa specifiski nosaka vīriešu un sieviešu līdztiesību:
“Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir jānodrošina visās jomās, tostarp nodarbinātības, dar
ba un atalgojuma jom ā.”
21 Lenz C.O. D ie Bekämpfung von Ungleichheiten als tragender G rundsatz des Europäischen Gemeinschafts
rechts. Festschrift für G ünter Hirsch zum 65. Geburtstag. München: C.H.Beck, 2008, S. 137.
22 Skat, plašāk Ellis E. EU Anti-D iscrim ination Law. Oxford: Oxford University Press, 2005.
23 Eiropas Pamattiesību hartai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu ir tāds pats juridisks spēks
kā līgumam. Tā stājās spēkā ar Lisabonas līgumu 2009. gada 1. decembrī.
24 Vedder C., W. Heintschel von Heinegg (Hrsg.). Europäischer Verfassungsvertrag. Baden-Baden: Nomos
Verlagsgesellschaft, 2007, Artikel 11-80, Rd Nr. 3.
25 Skat, plašāk Sutormina L. Principe de Non-Discrimination En Droit de L’Union Européenne. Paris: Editions
Universitaires Européennes, 2010.
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r anta 2. daļa noteiktos apstākļos - ja viens no abiem dzimumiem ir “nepietiekami
lārītivēts” - pieļauj “pozitīvās diskriminācijas” pasākumus (skat. tālāk 123.-125. p.):
' LLiztiesības princips neliedz saglabāt vai noteikt pasākumus, kuri paredz īpašas priekšm d o s nepietiekami pārstāvētam dzim um am .”
2~ Līguma par Eiropas Savienības darbību 10. pants saista Eiropas Savienību visās

.i iirb īb a s jom ās ar uz noteiktiem kritērijiem balstītu diskriminācijas aizliegumu:
' • sakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība tiecas apkarot diskrimināiz:.'Kuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma
ma -:r-:umorientācijas dēļ.”
< r Ls. šķērsgriezuma norma, kas darbojas, interpretējot un piemērojot pārējās lī-

ļacn i normas.
;« >avukārt līguma 19. pants piešķir Eiropas Savienībai kom petenci izdot tiesību
iic iī. <25 specifiski vērsti uz diskrim inācijas apkarošanu:
. S a k a r o t pārējos Līgumu noteikumus un nepārsniedzot pilnvaras, ko Savienībai
pe: *: - Līļum i, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, saņēmusi Eiropas Parkrr.if.piekrišanu, ar vienprātīgu lēm um u var paredzēt attiecīgus pasākum us, lai cīnītos
f r r ; ■jk'imināciju dzim um a, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliļfatīies \ ecuma vai dzimumorientācijas dēļ.
1 Atkāpjoties no 1. punkta, Eiropas Parlaments un Padome, lai atbalstītu dalībvalstu
vērsta u z 1. punktā minēto mērķu sasniegšanu, saskaņā ar parasto likum doša
na
.iūru var pieņem t pamatprincipus Kopienas veicināšanas pasākum iem , kas neie
sim■:^:.:r. ab tu normatīvo aktu saskaņošanu.”

~inrv

1 - Eiropas Savienības tiesību darbības jomā centrālu vietu ieņem īpašais diskrim i■ g i- aizliegums pilsonības dēļ, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību
11 pantā:
: :-:-:rojot šo Līgumu un neskarot tajā paredzētos īpašos noteikumus, ir aizliegta jeb cāmī s:s\nm inācija pilsonības dēļ.”
' - noteikums negrozītā veidā ir pārņem ts arī Eiropas Pamattiesību hartas 21. panta

Itskrim inācijas aizliegums pilsonības dēļ - kas tādā veidā nepastāv dalībvalstu naa r i i ' i? tiesībās - ir svarīgs Eiropas Savienības integrācijas instruments, kas nepieļauj
■caCiisnotus ierobežojumus citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, tādā veidā
—■—■-: kopējas ekonomiskās un tiesību telpas attīstību. Būtisks noteikums šīs vienotās
:e r x.cidē ir Eiropas Savienības pilsoņa tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot citas da
li" iiSo. teritorijā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. panta 2. daļas a) punkts),
fias. r_-.I nedrīkst pastāvēt diskriminācija starp saviem un citas Eiropas Savienības da■ferats'i pilsoņiem.
34- līgum ā par Eiropas Savienības darbību ir ietverti arī vairāki speciālie diskrim i■ aons aizliegumi. Speciālie diskriminācijas aizliegumi to darbības jomā, neatkarīgi no
•Šl i. r e noteikti primārajos vai sekundārajos tiesību aktos, ir uzskatāmi par vispārē
ji r: - »-m in ācijas aizlieguma specifiskām izpausmēm. Spēcīga antidiskriminatoriska
jbastrība ir it sevišķi piecām klasiskajām Eiropas Savienības pam atbrīvībām - preču
jpT—.r' brīvībai (28.-37. pants), darba ņēmēju pārvietošanās brīvībai (45.-48. pants), uz
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ņēmējdarbības brīvībai (49.-55. pants), pakalpojumu sniegšanas brīvībai (56.-62. pants)
un kapitāla kustības brīvībai (63.-66. pants). Savukārt 157. pants satur diskriminācijas
aizliegumu dzimuma dēļ attiecībā uz darba samaksu.
31. Eiropas Savienība, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību
19. pantu,26 ir pieņēmusi vairākas direktīvas, kas uzliek dalībvalstīm pienākumu ieviest
savā tiesību sistēmā vairākus specifiskus diskriminācijas izliegumus.
Tās ir it sevišķi direktīva Nr. 2000/43 (vienlīdzība rasiskās un etniskās piederības dēļ),
Nr. 2000/78 (vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm darba un profesionālajā jomā),
Nr. 2002/73 (vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju darbam un iz
glītībai un attiecībā uz darba noteikumiem), Nr. 2004/113 (vienlīdzība starp vīriešiem
un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem).

8. Vienlīdzības princips citu valstu konstitūcijās
32. Vienlīdzības princips pieder pie universāli atzītā cilvēktiesību “kanona” un tā
dēļ ir uzņemts visu to valstu konstitūcijās, kurās vispār ir cilvēktiesību normas.
33. Igaunijas 1992. gada 28. jūnija konstitūcijas 12. pants nosaka:
“Visas personas ir vienlīdzīgas likuma priekšā. Nevienu nedrīkst diskriminēt, p a m a 
tojoties u z tautību, rasi, ādas krāsu, dzim um u, valodu, izcelsmi, reliģiju, politiskajiem vai
citiem uzskatiem, m antiskā un sociālā stāvokļa vai citu iemeslu dēļ.”

34. Lietuvas 1992. gada 25. oktobra konstitūcijas 29. pants paredz:
“(1) Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma, tiesas, un citu valsts institūciju un amatpersonu
priekšā. (2) Persona nevar tikt savās tiesībās jebkādā veidā ierobežota un tai nevar tikt pie
šķirtas nekādas privilēģijas, pamatojoties uz tās dzim um u, rasi, tautību, valodu, izcelsmi,
sociālo statusu, reliģiju, pārliecību vai uzskatiem.”

35. Somijas 1999. gada 11. jūnija konstitūcijas 6. pants blakus vispārējam vienlīdzī
bas principam 1. daļā un diskriminācijas aizliegumam 2. daļā savā 3. daļā īpaši norāda
uz bērnu diskriminācijas aizliegumu un 4. daļā uz vienlīdzību starp dzimumiem:
“1) Visas personas ir vienlīdzīgas likum a priekšā. (2) Pret nevienu nedrīkst bez pieņe
m am a iemesla izturēties citādi kā pret citām personām, pamatojoties uz dzim um u, vecu
mu, izcelsmi, valodu, reliģiju, pārliecību, uzskatu, veselību, invaliditāti vai citu iemeslu
dēļ, kas skar viņa personu. (3) Pret bērniem ir jāizturas vienlīdzīgi un kā pret indivīdiem,
un tie drīkst ietekmēt jautājum us, kas uz tiem attiecas, tādā mērā, kas atbilst to attīstības
līmenim. (4) D zim um u vienlīdzība tiek veicināta sabiedrības aktivitātē un darba dzīvē, it
īpaši nosakot darba samaksu un citus darba nosacījumus, kā sīkāk noteikts likumā.”

36. Polijas 1997. gada 2. aprīļa konstitūcijas 32. pants satur klasisko vienlīdzības
principu (šaurākā nozīmē) un diskriminācijas aizliegumu:
“(1) Visām personām ir jā b ū t vienlīdzīgām likuma priekšā. Visām personām ir tiesības
pret valsts iestādēm uz vienlīdzīgu attieksmi. (2) Neviens politiskajā, sociālajā vai ekono
miskajā dzīvē nedrīkst tikt diskriminēts jebkāda iemesla dēļ.”

Savukārt 33. pants izvērsti regulē vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm:
26 Pirms Lisabonas līguma spēka stāšanās (2009. gada 1. decembri) šim pantam atbilda Līguma par Eiropas
Kopienas dibināšanu 13. pants.
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Vīriešiem un sievietēm ir Polijas Republikā vienlīdzīgas tiesības ģimenes, politis:JL sociālajā un ekonomiskajā dzīvē. (2) Vīriešiem un sievietēm ir vienlīdzīgas tiesības,
r r - attiecībā uz izglītību, nodarbinātību un profesionālo izaugsmi, tiem ir vienlīdzīgas
v
uz atlīdzību p ar līdzvērtīgu darbu, uz sociālo nodrošinājumu, ieņem t am atus un
valsts apbalvojumus un ordeņus.”

'" Vācijas 1949. gada 23. maija konstitūcijas 3. pants bez vienlīdzības principa (šau-īv ! r. : zimē) un diskriminācijas aizlieguma īpaši uzsver vienlīdzību starp vīriešiem un
s*roetēm:
Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likum a priekšā. (2) Vīrieši un sievietes ir līdztiesīgi. Valsts
sieviešu un vīriešu līdztiesības faktisko īstenošanu sievietēm un vīriešiem, un cen::.'-.ākt pastāvošo trūkum u likvidēšanu.(3) Pret nevienu nedrīkst izturēties labāk vai
iiic^k ■■iņa dzim um a, dzimtas, rases, valodas, dzimtenes un izcelsmes, ticības vai viņa revai politisko uzskatu dēļ. Neviens nedrīkst tikt diskriminēts viņa invaliditātes dēļ.”

- v Šveices 1999. gada 18. aprīļa konstitūcijas 8. pants blakus vienlīdzības principam
*L_rIkā nozīmē) un diskriminācijas aizliegumam nosaka ari vienlīdzību starp vīriešiem
ā r ietēm , kā arī uzliek pienākumu likumdevējam veikt pasākumus invalīdu integrā1 Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likum a priekšā. (2) Neviens nedrīkst ciest no diskrimināj īpaši uz izcelsmes, rases, dzim um a, vecuma, valodas, sociālā stāvokļa, dzīvesveida,
-i .:rs<ās, filozofiskās un politiskās pārliecības dēļ, vai sakarā ar fizisko vai garīgo invalistJ?. (3) Vīriešiem un sievietēm ir vienlīdzīgas tiesības. Likumdošanai jānodrošina gan
Zeszska, gan faktiskā vienlīdzība, it īpaši ģimenē, izglītībā, un darbā. Vīriešiem un sievie-.-.esības u z vienlīdzīgu samaksu par līdzvērtīgu darbu. (4) Likumdošanai jāparedz
:>^±< um i, lai novērstu grūtības, kas skar invalīdus.”

-

39.

Kā redzams, vienlīdzības princips dažādu valstu tiesību sistēmās pastāv atšķirīgā

’■■ada xm formulējumos.
>imērā nesen pieņemtajās konstitūcijās - tāpat kā komentējamā pantā - ir noregur"-vienlīdzības princips (šaurākā nozīmē), gan diskriminācijas aizliegums; atsevišit ' gadījumos īpaši uzsvērta vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm vai citi līdztiesības
£jb—i i i m i .

Tarpretim vecākos konstitucionālos dokumentos bieži ir minēts tikai vienlīdzības
rr_-.;:ps (šaurākā nozīmē), piemēram, Francijā, vai arī tikai diskriminācijas aizliegums,
:
ēram, Zviedrijā.
Tur, kur attiecīgie konstitucionālie pamatteksti uzrāda tikai vienu no abiem savstarre i cieši saistītajiem vienlīdzības principa (plašākā nozīmē) elementiem, tiesību zinātne
-dikatūra laika gaitā no šī pamata ir izsecinājusi ari trūkstošo otro elementu. Tāpēc,
esc: : salīdzinošo analīzi, jāsaprot, kādēļ dažreiz tā pati situācija tiek ietverta vienlīdzī- es rrincipa (šaurākā nozīmē), bet citreiz - diskriminācijas aizlieguma sastāvā.
r ezultātā tiesiskās vienlīdzības princips kopumā, balstīts uz vienu vai abām tā sasti‘ :iiām , visās modernās demokrātijās darbojas visumā līdzīgā (bet tomēr ne vienādā)
HT'omā.
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B. Satversmes 91. panta ģenēze
1. Vienlīdzības princips Latvijas valsts pirmā neatkarības perioda
konstitucionālajos dokum entos
40. Latvijas pagaidu konstitucionālajos dokumentos laikā no 1918. līdz 1922. gadam bija
jau ietvertas dažas pamattiesības, taču starp tām nebija vispārēja vienlīdzības principa.27
Tomēr jau pats pirmais Latvijas valsts konstitucionālais dokuments - 1918. gada
17. novembra Tautas padomes politiskā platforma - nosaka, ka “Satversmes sapulces lo
cekļu ievēlēšana notiek, abiem dzim um iem piedaloties
Līdz ar to Latvija pieder pie
pirmajām valstīm28 pasaulē, kur vēlēšanu tiesību jomā tika noteikta vienlīdzība starp
vīriešiem un sievietēm.
41. No 1920. līdz 1922. gadam toreizējam Latvijas parlamentam - Satversmes sapul
cei - izstrādājot Satversmi, tajā sākotnēji bija paredzēta arī otrā daļa “Pamatnoteikumi par
pilsoņa tiesībām un pienākumiem”. To sagatavoja īpaša Satversmes sapulces apakškomisi
ja.29 Tā savā 1920. gada 20. jūnija sēdē pieņēma pantu, kas saturēja vienlīdzības principu:
“Visi Latvijas Republikas pilsoņi, neskatoties u z dzim um u, tautību un ticību, ir vienlī
dzīgi likuma priekšā. Visas kārtu un dzim tas privilēģijas ir atceltas un nevar tikt atjauno
tas. Muižniecības un citi tituli nepastāv. Latvijas Republika ordeņus vai citādas goda zīmes
neizsniedz un viņas pilsoņiem nav tiesības tos pieņem t no citu valstu valdībām.”30

Šis formulējums satur gan vienlīdzības principu (šaurākā izpratnē), gan diskrimi
nācijas aizliegumu (nosakot trīs aizliegtos atšķirīgās attieksmes kritērijus - dzimumu,
tautību un ticību).
42. Satversmes otrās daļas galaredakcijā, kas tika likta uz balsošanu Satversmes sa
pulcē, vienlīdzības princips bija ietverts 87. pantā:
“Visi Latvijas pilsoņi, neraugoties uz dzim um u un ticību, ir vienlīdzīgi likuma priekšā.”

Salīdzinot ar sākotnējo redakciju, tajā vairs nebija uzņemts aizliegtais kritērijs “tautība”.
Šis pants Satversmes sapulcē Satversmes projekta apspriešanas gaitā 1922. gada
18. janvārī tika pieņemts bez debatēm, nevienam neiebilstot.31 Acīmredzot panta for
mulējums un saturs deputātiem neradīja šaubas vai vēlmi par to diskutēt. 87. pants bija
Satversmes otrās daļas projekta pirmais pants, tātad no tā var secināt, ka Satversmes
autori to uzskatījuši par izejas punktu sekojošajām cilvēktiesībām.
27 Sal. Pleps J. Pam attiesību katalogs starpkaru periodā. Jurista Vārds, 2008. 23. decembris, Nr. 48 (553).
28 Šveicē sievietes ieguva balsstiesības tikai 1971. gadā.
29 Satversmes izstrādes komisija, kuru vadīja Marģers Skujenieks (Sociāldem okrātu-m azinieku frakcija),
izveidoja divas apakškomisijas: pirm ā sagatavoja Satversmes pirm o daļu, kuras sākotnējais nosaukum s bija
“Valsts iekārta” un kura 1922. gada 1. maijā tika pieņem ta kā Latvijas Republikas Satversme, bet otrā - Sat
versmes otro daļu “Pam atnoteikum i par pilsoņa tiesībām un pienākum iem”. Tā konstituējās savā pirmajā
sēdē 1920. gada 4. jūnijā. Apakškomisiju vadīja Andrejs Kuršinskis (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku
partija), tās locekļi bija J. Helmanis (Ceire Cion ), Fricis Jansons (Neatkarīgo bezzemnieku grupa) un Staņislavs
Kambala (Latgales Zemnieku partija).
30 Priekšlikuma autors bija apakškomisijas priekšsēdētājs Andrejs Kuršinskis.
31 Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta
apspriešana un apstiprināšana. Rīga: Tiesu nam u aģentūra, 2006, 521. lpp.
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' . pantu papildināja 88. pants, kas noteica:
Kārtas Latvijā nepastāv. Muižniecības un citi tituli ir atcelti un tos no ja u n a nevar
__- » 7 - . »
TKŠķirt.

>is priekšraksts tātad likvidē kārtas kā sociālu un tiesisku statusu, kas pirms tam bija
:i_—ats diskriminācijai sociālās piederības dēļ.
43. Abi panti tātad expressis verbis satur diskrim inācijas aizliegum u dzimuma, ticīan kārtas piederības dēļ. Pilsoņu vienlīdzība neatkarīgi no dzimuma un ticības Latt i> tālaika sabiedriskajā un tiesiskajā domā jau bija pašsaprotamība. Tādēļ ari Latvijas
£>:iī pēc tās dibināšanas vairs nevajadzēja iet cauri ilgstošajai idejiskajai un politiskajai
: r. i: par vienlīdzību, kas vecajās Eiropas valstis ilga vairāk nekā gadsimtu. Savukārt Sater>mes projekta noteikumā par kārtu likvidāciju atspoguļojas latviešu nācijas, kas kopš
i_>ts dibināšanas bija kļuvusi par valstsnāciju, vēsturiskā ciņa pret feodālajām privilē; ira, kas 20. gadsimta sākumā jau bija vairs tikai savu laiku pārdzīvojušas sabiedrības
с - Irtas palieka.
44. Tomēr, tā kā Satversmes otrās daļas projekts 3. lasījumā 1922. gada 5. aprīļa sēdē
netika pieņemts,32 tad arī tajā ietvertās vienlīdzību nodrošinošās normas nestājās spēkā.
Tādēļ grūti spriest, vai laika gaitā no tām būtu izaudzis arī citus kritērijus aptverošs dis
kriminācijas aizliegums vai varbūt pat vispārējs vienlīdzības princips.
45. Satversmes otrās daļas 87. un 88. pants visumā atbilda tā laika priekšstatiem par
tenlīdzību. Demokratizācijas vilnis pēc Pirmā pasaules kara vienlīdzības jomā bija vērsts
i-.v-enokārt uz dzimumu vienlīdzības iedibināšanu un uz kārtu privilēģiju likvidēšanu.
Dažu valstu jaunās demokrātiskās konstitūcijas tomēr paredzēja plašāku vienlīdzības
rttncipa formulējumu. Piemēram, Vācijas 1919. gada 11. augusta (“Veimāras”) konstirūciias 109. pants noteica:
“(1) Visi vācieši ir vienlīdzīgi likuma priekšā. (2) Vīriešiem un sievietēm ir pam atā
:ādas pašas pilsoņu tiesības un pienākum i. (3) No dzimšanas vai kārtas izrietošās publisko
::esību privilēģijas vai diskriminācija ir jāatceļ. Dižciltības tituli skaitās tikai kā vārda säг. dv daļa, un tos vairs nedrīkst piešķirt.”

Vel izvērstāk un progresīvāk bija formulēts Igaunijas 1920. gada 15. jūnija konstitūa-as 6. pants:
"Visi Igaunijas pilsoņi ir vienlīdzīgi likuma priekšā. Publiskas privilēģijas vai diskrimi
nācija, kas balstās u z dzimšanu, ticību, dzim um u, ieņemamo am atu vai tautību, nepastāv.
Igaunijā nav juridiska dalīšana kārtās un nav tituli.”

Taču praktiski gandrīz visās valstīs33 toreiz cilvēktiesībām bija vēl tikai deklaratīvs
- Skat plašāk Pieps J. Pamattiesību katalogs starpkaru periodā. Jurista Vārds, 2008. 23. decembris, Nr. 48 (553).
Līdz O trā pasaules kara beigām konstitucionālā tiesvedība pastāvēja tikai ASV (kopš 19. gadsimta), bet
Eiropā pēc Pirmā pasaules kara beigām tā tika ieviesta Austrijā (1920. gadā) un Čehoslovākijā (1920. gadā),
Heller K. D er Verfassungsgerichtshof. D ie Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich von
ic r Anfängen bis zu r Gegenwart. Wien: Verlag Österreich, 2010, RdNr. 47,139 ff.
Latvijā pirm o reizi dom u par konstitucionālās tiesvedības nepieciešamību un priekšlikumu izveidot “Valsts
nesu” izteica Saeimas deputāts Pauls Sīmanis (Vācu baltiešu partija), skat. Schiemann P. Acht Jahre lettländis;ne Verfassung. In: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Bd. 18 (1930), S. 261-273, bet 1934. gada
4 maijā, tātad īsi pirm s valsts apvērsuma, viņa partijas biedrs deputāts Helmuts Štegmanis jau Saeimā formāli
e>niedza likumprojektu par Satversmes papildināšanu ar 86.1. pantu, kas paredzēja Valsts tiesas izveidi.
>: priekšlikuma pieņemšanai Saeimas 8. maija sēdē pietrūka vienas balss (par balsoja 47, pret - 24 deputāti,
id z ar Satversmes grozījum am nepieciešamais divu trešdaļu vairākums netika sasniegts); skat. Latvijas Re7-iblikas IV Saeimas IX sesijas 1934. gada 4. maija un 8. maija stenogrammas.
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raksturs, kas gan virzīja politisko un juridisko domu, taču vēl nedeva indivīdam sub
jektīvas tiesības tās aizstāvēt pret valsti tiesā, it sevišķi, ja to aizskārums bija balstīts li
kumā.
2. Vienlīdzības princips 1991. gada 10. decembra konstitucionālajā likumā
“Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākum i”
46. Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas Augstākā padome 1991. gada
10. decembrī - Starptautiskajā Cilvēktiesību dienā - pieņēma konstitucionālo likumu

“Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”.
Tā 12. pants noteica diskriminācijas aizliegumu:
“Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likum a priekšā neatkarīgi no rases, tautības, d zim u 
ma, valodas, partijas piederības, politiskās un reliģiskās pārliecības, sociālā, m antiskā un
dienesta stāvokļa un izcelšanās.”

Šis pants pēc savas struktūras atbilda 1922. gadā nepieņemtajam Satversmes 87. pan
tam, taču ar izvērstāku aizliegto atšķirīgās attieksmes kritēriju katalogu.
To papildināja speciāli vienlīdzības noteikumi pilsoņu starpā. Likuma 5. panta 1. daļa
noteica:
“Visi pilsoņi neatkarīgi no pilsonības iegūšanas veida tiesībās un pienākum os ir vien
līdzīgi

Savukārt 8. panta 2. daļa noteica:
“Pilsoņiem ir vienlīdzīgas tiesības ieņem t valsts amatus.”

47. Starplaikā starp valsts neatkarības juridisko atjaunošanu 1990. gada 4. maijā un
Satversmes spēkā stāšanos pilnā apjomā 1993. gada 6. jūlijā Latvijā pastāvēja pagaidu
konstitucionālā iekārta, kas pieļāva arī konstitucionālus likumus, t.i., likumus, kuri
Augstākajā padomē tiek pieņemti ar konstitūcijas grozīšanai nepieciešamo (divu trešda
ļu) balsu vairākumu un ar to iegūst konstitucionālu rangu.34
Kā “konstitucionālais likums” Augstākajā Padomē uz balsošanu liktais likums “Par
cilvēka un pilsoņa tiesībām un pienākumiem” tomēr nesasniedza nepieciešamo divu
trešdaļu balsu vairākumu. Līdz ar to tas stājās spēkā kā formāli vienkāršs likums.
48. Tomēr, ņemot vērā to, ka demokrātiskas valsts tiesību sistēmā nepieciešamas
konstitucionāla ranga cilvēktiesības - tikai ja tām ir konstitucionāls rangs un līdz ar to
tās ir pārākas pār vienkāršu likumu un citām likumpakļautām tiesību normām, tās var
tikt uzskatītas par cilvēktiesībām šī jēdziena modernajā valststiesiskajā izpratnē - šim
likumam kā Satversmes 1. panta konkretizējumam visu valsts varu atzaru (likumdevēja,
valsts pārvaldes un tiesas) praksē būtu bijis jāpiešķir konstitucionāls rangs. Tātad, ne
raugoties uz to, ka tas formāli tika pieņemts kā vienkāršs likums, šim likumam Latvijas
tiesību sistēmā, to pareizi izprotot, saistībā ar Satversmes 1. pantu tomēr bija konstitu

cionāls rangs.35
34 Skat. plašāk Levits E. 4. maija Deklarācija Latvijas tiesību sistēmā. Grām.: 4. maijs. Rakstu, atmiņu un
dokum entu krājums p a r Neatkarības deklarāciju. Dr. habil. Tālava Jundža redakcijā. Rīga: Fonds Latvijas
Vēsture, 2000, 52.-54. lpp.
35 Skat. plašāk Levits E. Cilvēktiesību normas un to juridiskais rangs Latvijas tiesību sistēmā. Juristu Žurnāls,
Nr. 5; Cilvēktiesību Žurnāls, Nr. 6,1997.
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Tomēr, tā kā Latvijā pagājušā gadsimta 90. gados, neraugoties uz tiesību sistēmas
^ n r.s k o maiņu, tās piemērošanas jomā joprojām vēl valdīja padomiskā izpratne,36kas,
r s t a r p ā , nepazina tiesību aktu un norm u satversmības pārbaudi, tad šis konstitucio- Li:? likums - un līdz ar to arī tā noteikumi par vienlīdzību - iestāžu un tiesu praksē
_-:>ki piemērots netika.

3. Komentējamā panta izstrāde
49. Komentējamais pants Satversmes otrās daļas37sākotnējā projektā, kurš 1996. gada
■erruāri tika iesniegts 6. Saeimā,38 sastāvēja tikai no viena teikuma: “Visi cilvēki Latvijā
- -enlidzīgi likum a un tiesas priekšā” (toreizējā projektā - 90. pants). Acīmredzot li■- —projekta autori guva ierosmi gan no 1922. gada Satversmes nepieņemtās otrās daļas
•~ panta, gan arī no citu valstu konstitūcijām.
50. Šis likumprojekts par Satversmes papildināšanu ar pamattiesībām tika apspriests
: _-i komisijā - Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta - Par cilvēktiesī. - izstrādes komisijā.39 Tā lūdza dažādu ekspertu un institūciju atzinumus.
Tieslietu ministrija savā 1997. gada 11. jūlija atzinumā šo pantu (kā 94. pantu) ieteica
i : rmulēt šādi:
‘ Īsi cilvēki Latvijā, neskatoties uz dzim um u, rasi, ādas krāsu, valodu, reliģiju, poli:cm un citiem uzskatiem, nacionālo vai sociālo izcelsmi, saistību ar kādu nacionālo
” rcritāti, mantisko vai citu stāvokli, ir vienlīdzīgi likum a un tiesas priekšā.”
Savukārt Saeimas Cilvēktiesību komisija sākotnējo panta versiju, tātad teikumu “Visi
.
: Latvijā ir vienlīdzīgi likum a un tiesas priekšā” savā 1997. gada 17. septembra atzi-

^ __~ā ierosināja papildināt, cita starpā, ar otro teikumu:
~rebkāda diskriminācija ir aizliegta.”

Ar to pirm o reizi tika ierosināta komentējamā panta pašreizējā, no diviem teikumiem
sastāvošā struktūra.
51. Tomēr Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta - Par cilvēktiesībām : - .rādes komisijā nedz Tieslietu ministrijas, nedz Saeimas Cilvēktiesību komisijas
;-<šlīkumi atbalstu neguva, un pants tika apstiprināts sākotnējā versijā (skat. 49. p.).40
*:

r>lašāk Levits E. Latvijas tiesību sistēmas attīstības iezīmes uz XXI gadsimta sliekšņa. Grām.: Latvijas
••ēsture 1914-2000. Rīga, 2000.
r
>īnēji pamattiesības, tāpat kā 1922. gada Satversmes projektā, bija paredzēts pievienot Satversmei kā
ā s C tro daļu. Vēlāk tom ēr tika nolem ts to apzīmēt par Satversmes 8. nodaļu.
*
saskaņas frakcijas 1996. gada 14. februāra likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
- K rim as sēdē izskatāmais dokuments №. 406), kas paredzēja Satversmes papildināšanu ar otro daļu “Pamat:esbas”. Frakcijā likumprojekts tapa frakcijas konsultanta Aivara Dātava faktiskajā vadībā, aktīvi konsultējoties
L im ias Universitātes Juridiskās fakultātes docentu Valdi Cielavu un citiem fakultātes mācībspēkiem.
* v: —īsiiā bija pa vienam pārstāvim no katras frakcijas. Komisijas priekšsēdētājs - Ilmārs Bišers (Demokrātiskā
s e r : i “Saimnieks”), locekļi - Aleksandrs Bartaševičs (Sociālistiskā partija - Līdztiesība), Kārlis Čerāns (frakcija
lir .- - a f . Aīda Prēdele (Latvijas Zemnieku Savienība), Antons Seiksts (Latvijas Ceļš), Anna Seile (LNNK un LZP
Tiifcr-a un Juris Vidiņš (Tēvzemei un Brīvībai). Par komisijas konsultantiem tika pieaicināti Saeimas Juridiskā
■i vadītājs Gunārs Kusiņš un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Valdis Cielava.
* Lsraias Republikas Satversmes otrās daļas projekta “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 14. ap- l i »-ies protokols Nr. 6. Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40. Lieta Nr. 1.
87

91. pants

52. Pēc tam šo likumprojektu skatīja Saeimas Juridiskā komisija. Tā savā 1998. gada
12. augusta sēdē nolēma pārveidot pantu kārtību, līdz ar to šis pants kļuva par 91. pantu.41
Tā savā 1998. gada 8. septembra sēdē nolēma papildināt 91. pantu ar otro teikumu:
“Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

Tādējādi komentējamais pants ieguva savu pašreizējo noformējumu.
53. Saeimas plenārsēdēs, apspriežot šo likumprojektu, par komentējamo pantu dis
kusijas nebija. Tas tika pieņemts Juridiskās komisijas ierosinātajā redakcijā.
54. Gan īpašā komisija Satversmes otrās daļas “Par pamattiesībām” izstrādei, gan Ju
ridiskā komisija vairākas reizes arī skāra jautājumu par aizliegto kritēriju uzskaitījuma
uzņemšanu panta sastāvā, kā tas bija noteikts toreiz spēkā esošā 1991. gada 10. decembra
konstitucionālā likuma “Par cilvēka un pilsoņa tiesībām un pienākumiem” 12. pantā un
kā to ierosināja arī Tieslietu ministrija savā 1997. gada 11. jūlija atzinumā.
Tomēr diskusijās par šo uzskaitījumu pastāvēja dom starpības, galvenokārt par
jauna kritērija - seksuālās orientācijas - iespējamu iekļaušanu šajā uzskaitījumā. Uz
to, ka Eiropā pēdējā laikā šis uzskaitījums ir paplašinājies, bija norādījuši vairāki ek
sperti.
Tādēļ, jautājumu īpaši neizvēršot, Juridiskā komisija nolēma 91. pantu gan papildināt
ar otro teikumu par diskriminācijas aizliegumu, taču aizliegtos kritērijus neuzskaitīt. Tie
tika atstāti teorijas un prakses ziņā (sal. 96., 97. p.).
Turklāt abās komisijās pastāvēja vienprātība, ka tie aizliegtie kritēriji, kas tobrīd
bija atrodami 1991. gada 10. decembra konstitucionālā likuma “Par cilvēka un pilsoņa
tiesībām un pienākumiem” 12. pantā, kā arī ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā,
Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Eiropas Cilvēk
tiesību konvencijā, pašsaprotami ir jāiekļauj arī 91. panta diskriminācijas aizliegumā
(Saeimā strīdīgais kritērijs “seksuālā orientācija” šajos dokumentos expressis verbis ne
bija iekļauti).

C. Vienlīdzības principa saturs un darbība
(91. panta pirmais teikums)
55. Vienlīdzības princips (šaurākā izpratnē, sal. 1.-2. p.) ir noteikts komentējamā
panta pirmajā teikumā: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likum a un tiesas priekšā.” Tas
nozīmē, ka nevienlīdzīga attieksme ir jāattaisno. Ja šāds attaisnojums nav pieļaujams vai
nav pietiekams, tad vienlīdzības princips ir pārkāpts.
Komentējamā panta otrais teikums nosaka diskriminācijas aizliegumu: “Cilvēka tie
sības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” Diskriminācijas aizliegums ierobežo
komentējamā panta pirmajā teikumā noteiktā vienlīdzības principa neievērošanas at
taisnošanas iespējas: ja nevienlīdzīgā attieksme balstās uz kādu diskriminācijas aizlie
gumā iekļauto aizliegto kritēriju, tad attaisnojums vai nu vispār nav pieļaujams, vai arī
pieļaujams daudz ierobežotākā mērā, kā tas ir pieļaujams saskaņā ar komentējamā panta
pirmo teikumu. Tātad diskriminācijas aizliegums ir specifisks regulējums vienlīdzības
41 Saeimas Juridiskās komisijas 1998. gada 12. augusta sēdes protokols Nr. 334. Latvijas Republikas Saeimas
arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-25. Lieta Nr. 46.
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rrm cipa ietvaros, kas papildus nepieļauj vai apgrūtina nevienlīdzīgas attieksmes attaisicmmu.
Vispirms tiks izskaidrots vienlīdzības principa saturs, darbība un vispārējie vienlīattieksmes attaisnošanas kritēriji (55.-68. p.), bet pēc tam - īpašie nevienlīdzīp s attieksmes attaisnošanas ierobežojumi, ja gadījumā nevienlīdzīgā attieksme bals-jž _z kādu no aizliegtajiem kritērijiem, kas iekļauti diskriminācijas aizliegumā (89.-" p. I. Komentāra noslēgumā tiks apskatītas vienlīdzības principa pārkāpuma sekas
-r.-174. p.).

1. Vienlīdzības principa saturs
36.
Vienlīdzības princips nozīmē, ka vienādos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos
: turēšanās ir jābūt vienādai, savukārt atšķirīgos apstākļos izturēšanās ir jābūt at
turīgai. Šādi tiesiskās vienlīdzības principu izprot gan Eiropas Savienības tiesa,42 gan
: pas Cilvēktiesību tiesa,43 gan demokrātisko valstu konstitucionālās tiesas.44
>ai klasiskajai vienlīdzības principa satura izpratnei ir pievienojusies arī Satversmes
-rsi ' Piemēram, savā 2010. gada 2. februāra spriedumā tā komentējamā panta pirmajā
; _cjmā noteikto vienlīdzības principu apraksta šādi:46
*Satversmes 91. panta pirm ajā teikumā nostiprinātā vienlīdzības principa uzdevum s
- nodrošināt, lai tiktu īstenota tāda tiesiskas valsts prasība kā likum u aptveroša ietekme
-- ■īsām personām un lai likums tiktu piemērots bez jebkādām privilēģijām. Tas arī garzntē likuma pilnīgu iedarbību, tā piemērošanas objektivitāti un bezkaislību, kā arī to,
cj nevienam nav ļauts neievērot likum a priekšrakstus (skat. Satversmes tiesas 2005. gada
14 septembra sprieduma lietā Nr. 2005-02-0106 9.1. punktu). Tomēr šāda tiesiskās kārtīr/.s vienotība nenozīm ē nivelēšanu, jo “vienlīdzība pieļauj diferencētu pieeju, ja tā dem o
krātiskā sabiedrībā ir attaisnojama” (Satversmes tiesas 2001. gada 26. jūnija sprieduma
ctā Nr. 2001-02-0106 secinājumu daļas 6. punkts).
Satversmes tiesa, interpretējot Satversmes 91. pantu, ir atzinusi, ka vienlīdzības print:p s liedz valsts institūcijām izdot tādas normas, kas bez saprātīga pam ata pieļauj at
šķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem
salīdzināmos apstākļos. Vienlīdzības princips pieļauj un pat prasa atšķirīgu attieksm i pret
r ^so n ā m , kas atrodas atšķirīgos apstākļos, kā arī pieļauj atšķirīgu attieksm i pret perssnām, kas atrodas vienādos apstākļos, ja tam ir objektīvs un saprātīgs pam ats (skat.,
Nīl. ES tiesas 11.06.2011. spriedums lietā: C-285/10. 29. punkts; ES tiesas 29.10.2009. spriedums lietā:
; - 74 08. 44. punkts; ES tiesas 10.04.2008. spriedums lietā: C-309/06. 49. un 51. punkts.
IC T spriedums Anatoliy Ponom aryov and Vitaly Ponom aryov v. Bulgaria. 5335/05, 21.06.2011. 51. punkts;
I IT spriedums Sejdic and F ind v. Bosnia and Herzegovina. 27996/06, 3483/06,22.12.2009. 42. punkts.
“ Sil. Francijas Konstitucionālā padome, 87-232 DC, Rec. (Recueil des décisions du Conseil constitution-<r" 1988, p. 17; Vācijas Federālā konstitucionālā tiesa, BVerfGE (Entscheidungen des Bundesverfassungsz-r.chts) 90, 145 (195 f.); Šveices Federālā tiesa, BGE (Bundesgerichtsentscheide, Amtliche Sammlung)
1241289 E3b, S. 292.
Mtversmes tiesa. 2000-07-0049. 03.04.2001. 1. punkts; Satversmes tiesa. 2001-02-0106.26.06.2001.4. punkts;
Nirversmes tiesa. 2001-06-03. 22.02.2002. 3. punkts; Satversmes tiesa. 2001-11-0106. 25.02.2002. Satversmes
esa. 2002-09-01. 26.11.2002. 3. punkts.; Satversmes tiesa. 2001-07-0103. 05.12.2001. 3. punkts.
* >-itversmes tiesa. 2009-46-01. 02.02.2010. 7. punkts.
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piemēram, Satversmes tiesas 2001. gada 3. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2000-07-0409 se
cinājum u daļas 1. p u n ktu un 2008. gada 29. decembra sprieduma lietā Nr. 2008-37-03
7. p u nktu). Atšķirīgai attieksmei nav objektīva un saprātīga pam ata, ja tai nav leģitīma
mērķa vai ja nav samērīgas attiecības starp izraudzītajiem līdzekļiem un nospraustajiem
mērķiem (skat. Satversmes tiesas 2002. gada 23. decembra sprieduma lietā Nr. 2002-1501 secinājumu daļas 3. punktu).
Lai izvērtētu, vai apstrīdētā norma atbilst Satversmes 91. panta pirm ajā teikumā ie
tvertajam vienlīdzības principam, ir nepieciešams noskaidrot:
1) vai un kuras personas (personu grupas) atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritēri
jiem salīdzināmos apstākļos;
2) vai apstrīdētā norma paredz vienādu vai atšķirīgu attieksmi pret šīm personām;
3) vai šādai attieksmei ir objektīvs un saprātīgs pamats, proti, vai tai ir leģitīms mērķis,
un vai ir ievērots samērīguma princips.”

57. Panta pirmais teikums nosaka vienlīdzību “likuma un tiesas” priekšā.
Ar “likumu” jāsaprot jebkura tiesību norma, tātad pozitīvās tiesību normas un vis
pārējie tiesību principi.
Savukārt “tiesas” minēšanai ir jēga tad, ja (saskaņā ar vienas daļas tiesību teorijas uz
skatu), tiesa ne vien piemēro tiesību normas - šis gadījums tad būtu jau iekļauts jēdzie
nā “likums”, bet gan pati rada jaunas, īpaša veida tiesības (tiesnešu tiesības47). “Tiesas”
minēšana tekstā tātad ir zināms nodrošinājums pret vienlīdzības principa sašaurinātu
interpretāciju.
Jebkurā gadījumā formula “likuma un tiesas priekšā” aptver visas iespējamās tiesību
normas un rīcību ar tām. Tā tādēļ aptver gan šo norm u radīšanu vai konstatēšanu, gan
interpretāciju, gan piemērošanu konkrētā gadījumā.

2. Vienlīdzības principa subjekti
58. Komentējamā panta pirm ā teikuma noteikums vispirms attiecas uz “cilvēkiem”,
t.i., uz fiziskām personām.
59. Vienlīdzības princips saskaņā ar vispārējiem noteikumiem var attiekties arī uz
juridiskām personām. To ir atzinusi arī Satversmes tiesa:
“Satversmes 91. pantā ietverto vienlīdzības principu var attiecināt arī uz juridiskajām
personām kā fizisko personu kopumu.”4S

Satversmē noteiktās personas tiesības, brīvības un pienākumi attiecināmi uz juridis
kajām personām tiktāl, ciktāl šīs tiesības, brīvības un pienākumus atbilstoši to būtībai ir
iespējams piemērot juridiskai personai.49
Piemērojot komentējamā panta pirmo teikumu uz juridiskām personām, salīdzinā
mais objekts var būt gan fiziska persona, gan cita juridiska persona. Nozīmīgi ir vienīgi
tas, vai attiecīgās pamattiesības konkrētā situācijā pēc savas būtības var attiekties uz ju
ridisko personu.
47 Skat. plašāk Langebuhere K. Tiesnešu tiesību attīstība un iztulkošana. Rīga: Tiesu nam u aģentūra, 2005.
48 Skat. Satversmes tiesa. 2000-07-0409. 03.04.2001. Secinājumu daļas 1. punkts.
49 Skat. plašāk Levits E. Cilvēktiesību pam atjautājum i Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000, 249.-252. lpp.
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Piemēram, klasiski uz juridisko personu ir attiecināmas īpašumtiesības (Satversmes
5 pants), tomēr kā izņēmums jāmin tiesības atstāt testamentāru mantojumu; šeit ju
ridiska persona nevar, atsaucoties uz komentējamā panta pirm o teikumu, prasīt vienlī: : r.i tiesību nodrošināšanu. Savukārt domu, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība,
•_r nrm ajā acu uzmetienā šķiet attiecināma tikai uz fizisko personu, ir attiecināma arī
undisko personu (piemēram, baznīcu). Piemēram, valstij nosakot īpašas privilēģijas
i: reliģiskai konfesijai, cita, atsaucoties uz komentējamo pantu, var prasīt vienlīdzīr_ attieksmi.
60. Tas pats attiecas arī uz personu grupu, kurai nav juridiskas personas statusa.50
i_ i l atzīstama par vienlīdzības principa subjektu, atkarīgs no konkrētiem apstākļiem.
Li-<irošs kritērijs ir grupas iekšējās organizācijas līmenis, vai tā ir spējīga formulēt savu
£r.: _ un darboties kā faktisks tiesību subjekts. Tādas grupas parasti ir nereģistrētas
: ;.<'<as draudzes un biedrības, bet tādas nav nejaušas cilvēku grupas.
61. Nosacījums, ka vienlīdzības princips attiecas uz visiem cilvēkiem “Latvijā” no: ī. ka vienlīdzības princips attiecas uz visiem cilvēkiem (kā arī juridiskām personām
. ■ .niecīgi strukturētām personu grupām), kas atrodas Latvijas valsts jurisdikcijā. Tas
. “ r;as arī uz tām personām, kas te atrodas nelegāli.51

3. Vienlīdzības principa darbība
62. Vienlīdzības princips komentējamā pantā ir vērsts uz tiesiskās vienlīdzības un
pakārtoti uz faktiskās (it sevišķi ekonomiskās) vienlīdzības nodrošināšanu. Attied b ii starp abām vienlīdzības formām ir kompleksas: tiesiskā vienlīdzība, attiecināta uz
?er>onām, var nostiprināt faktisko nevienlīdzību, savukārt faktiskās nevienlīdzības izlīrrr.iiu m s var skart tiesisko vienlīdzību.52
Komentējamā panta fokusā atrodas tieši tiesiskā vienlīdzība. Savukārt faktiskā vienīcrība atrodas Satversmes 1. pantā ietvertā sociāli atbildīgas valsts virsprincipa53 uzmacentrā. Spriegums starp (tiesiskās) vienlīdzības principu saskaņā ar komentējamo
: ir.ra no vienas puses un sociāli atbildīgas valsts virsprincipu juridiski-dogmatiski tiek
r - . -āts tādējādi, ka vispirms tiek pārbaudīts vienlīdzības principa sastāvs, bet attais: urna ietvaros - uz faktiskās nevienlīdzības izlīdzināšanu vērstais sociāli atbildīgas
i v i r s p r i n c i p s . Atšķirīgās attieksmes pārbaudes gaitā, apsverot šos abus principus,
ii5 konkrētā situācijā var darboties pretēji, jāņem vērā, ka abi principi ir m odernas de- «crātiskas valsts un sabiedrības iekārtas pamatā, un nav pieļaujamas galējības nedz
cr.i- nedz otrā virzienā.
P iemērām, nosakot vienādu naudas sodu par kādu pārkāpumu - kas atbilst tiesiskās
īdzības principam - netiek ievērots faktiskās vienlīdzības princips, jo mazturīgo
* r.i_ Ievīts E. Cilvēktiesību pam atjautājum i Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas
Zjssreīes redakcijā. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000, 248. lpp.
mSļs?—As komisija Satversmes otrās daļas - Par cilvēktiesībām - izstrādei savā 1997. gada 14. aprīļa protokolā
- - konstatēja: “A r jēdzienu “cilvēki” deputāti saprot visus cilvēkus, kuri legāli un arī nelegāli atrodas Latvijas
e ~ a r r r ī Līdz ar to likums u z visiem, kuri atrodas Latvijā, iedarbojas vienādi.”
*• ī s t t c t s B., Fischer C. Rechtstheorie. 5. Aufl. M ünchen, 2010, Rd Nr. 354.
5 ■ i . . 'ka A. Sociāli atbildīgas valsts princips. Jurista Vārds, 2008. 26. augusts, Nr. 32.
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tas pats naudas sods skar vairāk, un līdz ar to soda iedarbība ir dziļāka nekā uz turīgo
Savukārt, izsakot naudas sodu procentu izteiksmē no personas ienākumiem, sods skar:
un tātad iedarbosies gan uz turīgo, gan mazturīgo vienādi, taču tādā gadījumā atšķirīga«
faktiskas situācijas - t.i., atšķirīgi personas ienākumu līmeņi - tiktu regulētas vienādi,
kas nozīmētu tiesiski nevienlīdzīgu attieksmi. Vai šāds risinājums būtu pieļaujams, atka
rīgs no tā, vai šāda vienāda attieksme pret atšķirīgām situācijām būtu attaisnojama.
63. Vienlīdzības princips ir strukturēts citādi nekā pārējās pamattiesības - tas darbojas
visu pārējo pamattiesību “šķērsgriezumā”.54 Tas nozīmē, ka, piemērojot citas pamattiesī
bas (piemēram, tiesības uz taisnīgu tiesu, 92. pants, tiesības uz domu, apziņas un reliģis
kās pārliecības brīvību, 99. pants, u.c.), un, protams, juridiskā spēka hierarhijā zemākos
tiesību aktos noteiktās tiesības un pienākumus, ir jāņem vērā vienlīdzības princips.
64. Tādēļ uz Satversmes 91. pantā garantēto vienlīdzības principu nav tieši piemēro
jams Satversmes 116. pants, kas prim āri ir domāts pamatbrīvību ierobežojumu attais
nošanai. Vienlīdzības principa kontekstā nav nozīmes, vai atšķirīgā tiesiskā attieksme
divās salīdzināmās situācijās ir vai nav noteikta “ar likumu” - tā kā pastāv bezgalīgs
skaits situāciju, kuras teorētiski iespējams salīdzināt, tad noteikt, ka atšķirīga attieksme
starp divām situācijām pieļaujama tikai ar likumu, būtu bezjēdzīgi.
65. Vienlīdzības princips nerada tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, ja salīdzināmā
situācija ir prettiesiska.55 Ja viens ieguvis kādu prettiesisku labumu, tad otrs nevar no
Satversmes 91. panta atvasināt sev tiesības arī iegūt šādu prettiesisku labumu, jo tiesību
sistēma ir vērsta uz to, lai ierobežotu, nevis izvērstu prettiesiskas situācijas - arī ja at
sevišķos gadījumos persona, kas atrodas salīdzināmajā situācijā, balstoties uz tiesiskās
paļāvības principu, iegūto prettiesisko labumu var paturēt (sal. Administratīvā procesa
likuma 86. panta otro un trešo daļu).

4. Vienlīdzības princips publisko un privāto tiesību jomā
66. Vienlīdzības princips neierobežoti darbojas publisko tiesību jomā,56 tātad attie
cībās starp valsti (plašā nozīmē),57 no vienas puses, un privātpersonu, no otras puses.
Vienlīdzības princips ir saistošs visiem trim valsts varas atzariem - likumdevējam,
izpildvarai un tiesu varai. Valstij, izdodot, interpretējot un piemērojot tiesību normas,
kas skar privātpersonas, ir jābalstās uz principu, ka visi cilvēki ir tiesiski vienlīdzīgi, t.i.,
ar vienādām tiesībām un vienādiem pienākumiem.
67. Turpretim privātajās tiesībās vienlīdzības princips darbojas tikai atsevišķās si
tuācijās. Privāto tiesību jomā galvenais ir privātautonomijas princips, kas noteic, ka
katra privātpersona drīkst rīkoties brīvi pēc saviem ieskatiem. Pie tā pieder arī brīvība
54 Sal. ari: Schmalz D. Grundrechte. 3. Aufl. Baden-Baden 1997, S. 190.
55 Sal. Vācijas Federālā Administratīvā tiesa, BVerwGE (Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts), 84,
235; Šveices Federālā tiesa, BGE (Bundesgerichtsentscheide, Amtliche Sammlung), 122 II 446 E4, S. 451.
56 Par atšķirībām starp publiskajām un privātajām tiesībām Skat. plašāk Briede J. Publiskās un privātās tie
sības. Grām.: M ūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rakstu krājums prof. Edgara Meļķiša redakcijā. Rīga, 1999,
41.-58. lpp.
57 Par valsts koncepciju juridiskā kontekstā Skat. plašāk Levits E. Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūra
un pam atjēdzieni. Jaunā Pārvalde, 2002, Nr. 1 (31), 2.-8. lpp.
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:e : f^viem subjektīviem ieskatiem veidot vai neveidot tiesiskas attiecības ar citām priĪLpersonām.58
68. Privātautonomijas princips tātad pieļauj, ka privātpersonām attiecībās ar citām
: ' irpersonām nav jāņem vērā vienlīdzības princips. Tas nozīmē, ka privātpersona
ir ī ti : izturēties pret citām personām nevienlīdzīgi, tajā skaitā arī izturēties dažādi atla n b I no kritērijiem, kas tiek uzskatīti par aizliegtiem un tādēļ diskriminējošiem (skat.
-1.-95. p.), un kurus valsts savās attiecībās ar privātpersonām nedrīkst izmantot.
~
izturēties dažādi pret dažādām personām ir viena no personas vispārējās rīcī№ brīvības59 izpausmēm, kas ir nerakstīta cilvēka pamattiesība.
? emēram, privātpersonas var brīvi veidot biedrības, kas uzņem tikai vīriešus vai sie- •i - cilvēkus ar noteiktu reliģisko vai politisko pārliecību u.tml. Šeit viennozīmīgi pre: r imattiesibas uz vispārējo rīcības brīvību aizsargātais privātautonomijas princips,
s i ir: pamattiesības, kas garantē cilvēku savstarpējo komunikāciju (Satversmes 99., 100.,
I 103. pants).
69. Tomēr šai privātautonomijas principa garantētajai rīcības brīvībai privāto tiesību
<: - I r savas robežas. Privātautonomijas robežas ir dažādas un kalpo dažādiem mēri.e~ - tās var kalpot otras līgumslēdzējas puses aizsardzībai, mazākuma tiesību no
i r —:_ašanai personu apvienībās, publiskās morāles (labo tikumu) nodrošināšanai u.c.
e : —:em mērķiem. Tātad noteiktās izņēmuma situācijās vienlīdzības princips var iet privātautonomiju.
sie izņēmumi parasti ir konkrēti formulēti likumos.60
: zmēram, Darba likuma 7. pantā ir noteikts, ka ikvienam ir “vienlīdzīgas tiesības” uz
fiar?_ an darba apstākļiem un tās - tātad arī privātajam darba devējam - “ir jānodrošina
fc . vriū īdas diskriminācijas”.
~ 1 Atsevišķos gadījumos vienlīdzības princips var radīt valstij pienākumu iejaukī<£s _ privātpersona, izmantojot savu rīcības brīvību, nevienlīdzīgi izturas pret citu priWETčr>onu. Tas attiecas galvenokārt uz gadījumiem, kad nevienlīdzīgā attieksme (tieši
r::eši) balstās uz kritēriju, kas pieder pie diskriminācijas aizliegumā saskaņā ar kon . - amā panta otro teikumu iekļautajiem aizliegtajiem kritērijiem.61
T n ā gadījumā izveidojas “trijstūrveida” tiesiskās attiecības: privātpersona A ne« c ^ d z ī g i izturas pret privātpersonu B (diskrim inē to), salīdzinot ar privātpersonu C.
" ic i gadījumā privātpersona B, balstoties uz Satversmes 91. pantu (vai speciālu
* !«l ir . Precinieks G. Lex voluntatis realizācija Civillikuma. Likums u n Tiesības, 2001, 3. sej. Nr. 9 (25),
Ipp.
-'Cī-ē-ā rīcības brīvība bija iekļauta 1991. gada 10. decem bra Konstitucionālā likuma par Cilvēka un
3iLi»:ci ::esībām un pienākum iem 2. pantā: “Katram ir tiesības u z rīcību, kas nav aizliegta ar likumu.” Sat■ s n e š nodaļā šī norm a expressis verbis nav pārņem ta, taču tas nenozīmē, ka tā nepastāv. Kā nepieciešams
p B P ic ^ l-jm s konkrētajām cilvēktiesībām, kas formulētas Satversmes 90.-115. pantā, tā ir jāielasa Satversmes
* . jauci.

• h i. :
dis K. Ievads Civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC 2007,178. Ipp.
"" : rrr. itpersonu kā cilvēktiesību objektu un privātautonomijas robežām skat. plašāk Levits E. Cilvēktiesību
^ r a ē r r š a n a s pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā,
■ p . : >:0,255.-257. Ipp.
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likumu), var prasīt no valsts, lai tā šo nevienlīdzīgo izturēšanos novērš. Ja šī diskri
minācija tad tom ēr netiek pārtraukta un sasniedz līmeni, kas uzskatāms par sabied
riskās kārtības pārkāpum u, tad valstij ir pienākum s šo vienlīdzības principa pārkā
pum u, ko izdara privātpersona A pret privātpersonu B, nekavējoties pārtraukt vai jau
iepriekš novērst (piemēram, ar policijas palīdzību). Ja tā nesasniedz līmeni, kas būtu
sabiedriskās kārtības pārkāpum s, tādā gadījumā privātpersona B var vērsties pret p ri
vātpersonu A tiesā.
72. Šis valsts pienākums iejaukties var rasties ne vien tad, ja privātpersonas pakļau
tība vienlīdzības principam ir tieši noteikta speciālā likumā (kā, piemēram, Darba liku
mā), bet arī tad, ja tas speciālajā likumā nav noteikts.
73. Priekšnoteikums valsts pienākumam iejaukties situācijās, kas nav noteiktas spe
ciālajā likumā, ir, ka attiecīgās personas izturēšanās pret otru personu pārkāpj sabied
rības labos tikumus62 (Civillikuma 1415. pantu), t.i., vispārakceptētas demokrātiskas
sabiedrības morāles normas, kas nodrošina sabiedrībā m ieru un kārtību. Šajā kontekstā
jāņem vērā, ka diskriminācija - arī no privātpersonu puses - , kas balstīta uz kādu no
aizliegtajiem kritērijiem, kas iekļauti komentējamā panta otrā teikuma diskrimināci
jas aizliegumā (rase, izcelsme, dzimums u.c.) parasti nav savienojama ar labiem tiku
miem.
Piemēram, uz šī pamata policija varētu iejaukties, ja kafejnīcas īpašnieks atteiktos
apkalpot apmeklētāju (t.i., slēgt līgumu ar klientu) viņa tautības vai ādas krāsas dēļ. Šāda
nevienlīdzīga izturēšanās starp privātpersonām ir pretrunā ar labiem tikumiem, kas ie
tver arī demokrātiskās publiskās morāles normas, un tādēļ pārsniedz privātautonomijas robežas. Juridiskais pamats policijas rīcībai būtu Policijas likuma 12. panta pirmā
punkta63 saistībā ar Satversmes 91. pantu. Šīs abas normas, kopā lasāmas, uzliek valstij
pienākumu aizsargāt skartās personas pamattiesības uz vienlīdzību tad, ja citas privāt
personas tās neievēro tādā veidā, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem.

D. Vienlīdzības principa piemērošana
74. Vienlīdzības principu piemēro trijos soļos. Vispirms tiek salīdzinātas divas situā
cijas, lai konstatētu, vai tās ir (pamatā) vienādas vai dažādas, tad tiek konstatēts, vai at
tieksme attiecībā uz tām ir vai nav atšķirīga, un, ja tā attiecībā uz vienādām situācijām ir
atšķirīga vai attiecībā uz atšķirīgām situācijām vienāda, vai šī attieksme ir attaisnojama.

1. D ivu situāciju kopējie elem enti
75. Vienlīdzības princips tātad vispirms prasa salīdzināt divas situācijas: to situāci
ju, kuru pārbauda, ar kādu citu jau pastāvošu situāciju ( tertium comparationis). Pirmā
situācija ir dota; otrā, jau pastāvošā situācija, ir jāizvēlas pareizi.
62 Skat. plašāk Slicāne E. Labi tikumi un to nozīm e darījum u tiesiskajās attiecībās. Jurista Vārds, 2005.
19. aprīlis, Nr. 14, 26. aprīlis, Nr. 15.
63Šis priekšraksts nosaka: “Policijas darbiniekam [..] ir tiesības prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus [..].”
Likumpārkāpums šeit būtu Satversmes 91. panta pārkāpum s, kurš šajā izņēm uma gadījumā ir saistošs arī
privātpersonai.
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Taču divas situācijas nekad nav pilnīgi identiskas. Tādēļ salīdzināšanai ir jāizvēlas
situācija, kurai ir viens vai vairāki kopēji elementi ar pārbaudāmo situāciju. Kopēi_~. elementam ir jāapvieno abas situācijas zem viena virsjēdziena (gēnus proxim um ).
"6. Vienlīdzības princips pats par sevi neatklāj, kuras divas situācijas, izdarot sa:::nājum u, ir atzīstamas par “vienādām”. Tas pēc savas būtības ir “tukšs”.64 Vai divas
--Icijas ir uzskatāmas par “vienādām” vai “atšķirīgām”, ir normatīvs jautājums. Vai
r-m ē r pastāvošās atšķirības starp divām situācijām normatīvi ir uzskatāmas par no~ :gām vai ne, lai pam atotu atšķirīgu izturēšanos, ir jautājums, ko vienlīdzības p rin 
cipam pakļautais subjekts - likumdevējs, valsts pārvalde, tiesa, atsevišķos gadījumos
privātpersona - var atbildēt, tikai balstoties uz kritērijiem ārpus paša vienlīdzības
rrjic ip a.
Ņie kritēriji ir sabiedriski priekšstati un vērtējumi, kas balstās uz sabiedrības at: -ām un vērtību skalas. Tādēļ tie ir pakļauti attīstībai un var būt atšķirīgi gan laikā,
e m telpā.
"7. Kopējiem elementiem ir jābūt tādiem, kas pēc iespējas intensīvāk raksturotu
iras situācijas. Jo “raksturojošāks” ir kopīgais elements vai elementi, jo “vienādākas”
ai, precīzāk, “līdzīgākas”) ir abas situācijas.65 Taču tas, vai kopīgais elements abām si
rm ajām ir atzīstams par vairāk vai mazāk “raksturojošu”, nav nosakāms ar eksakto zi- i:r.u metodēm, bet gan balstoties uz priekšstatiem un vērtējumiem, kuri var tikt atzīti

:

saprātīgiem”.

Piemēram, pārbaudot, vai vēlēšanu tiesību ierobežojumi noteiktām personu grupām
mazgadīgajiem, ieslodzītajiem u.c.) ir savienojami ar Satversmes 91. pantu, kā salīdzi-.Imā grupa ir jāizvēlas vēlētāji, uz kuriem šie ierobežojumi neattiecas. Abos gadījumos
• : pēiais elements (gēnus proxim um u ) ir pilsonība. Pārbaudot profesiju ierobežojumus
Inem niekiem , salīdzināmā kategorija būs Latvijas pilsoņi; kopējais elements abos gadī-mos ir profesionālā kvalifikācija. Pārbaudot, vai noteiktas subvencijas zemnieku saim- ečībām, kuras lielākas par 5 ha, ir savienojamas ar vienlīdzības principu, kā salīdzinā- I grupa ir jāizvēlas zemnieku saimniecības, kas mazākas par 5 ha; kopējais elements
ir is situācijās ir tas, ka tās ir zemnieku saimniecības.

2. Atšķirīga attieksme
"8. Ja pārbaudāmajai situācijai ir atrasta pareiza salīdzināmā situācija, tad pēc tam jā■: nstatē, vai attieksme abās situācijās patiešām ir atšķirīga. Tā var būt gan faktiska, gan
fiska attieksme. Ja attieksme vispār nav atšķirīga, tādā gadījumā vienlīdzības princips
i - per definitionem ir ievērots.
Atšķirīgam ir jābūt attieksmes rezultātam - formālas atšķirības vien nepietiek.
Iepriekš m inētajā subvenciju piemērā, ja zemnieku saimniecības, kas lielākas par
5 "a, saņem subvencijas noteiktam m ērķim saskaņā ar vienu normatīvo aktu, bet sakizināmās zemnieku saimniecības, kas mazākas par 5 ha, saņem subvencijas tam pa-.•m mērķim saskaņā ar citu norm atīvu aktu, to nevar uzskatīt par atšķirīgu tiesisku
i~;eksmi.
~ - mms F., Schluenderl. Verfassungsrecht II. Grundrechte. Muenchen, 1998, S. 291.
* '-:hmalz D. Grundrechte. 3. Aufl. Baden-Baden, 1997, S. 193.
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3. Atšķirīgas attieksmes attaisnojums
79. Ja attieksme salīdzināmajās situācijās ir atšķirīga, tādā gadījumā vienlīdzības
princips tomēr nav pārkāpts tad, ja atšķirīgā attieksme ir attaisnojama.66 Tātad atšķirīga
attieksme divās salīdzināmās situācijās nav pašsaprotama - valstij tā ir jāpamato. Uz
valsti gulstas pierādījumu nasta, ka atšķirīgā attieksme abās salīdzināmās situācijās ir
attaisnojama. Tomēr nepieciešamība attaisnot atšķirīgo attieksmi vēl nenozīmē, ka atšķirībā no diskriminācijas aizlieguma saskaņā ar panta otro teikumu - jau no paša
sākuma tiek prezumēts, ka tā ir prettiesiska. Tātad attaisnojams šeit nozīmē to, ka atšķi
rīgai attieksmei ir jābūt pamatotai. Bez (pienācīga) pamatojuma atšķirīga attieksme nav
attaisnota un tā līdz ar to ir prettiesiska.
80. Atšķirīgā attieksme divās salīdzināmās situācijās ir attaisnojama, ja ir izpildīti trīs
nosacījumi: pirmkārt, tai ir saprātīgi iemesli, otrkārt, tai ir leģitīms mērķis un, treškārt,
tā ir samērīga.67
81. Tomēr dažkārt “saprātīgie iemesli” dogmatiski nav stingri nodalāmi no “leģi
tīmajiem mērķiem” un tie pārbaudāmi kopā, liekot uzsvaru vai nu uz vienu, vai otru
elementu.
Piemēram, lidostas muita kontrolē katru desmito pasažieri. Nav iespējams atrast
“saprātīgus iemeslus”, kas īpaši raksturotu tieši tos 10% pasažieru, kas tiek kontrolēti,
atšķirībā no pārējiem 90%, kas netiek kontrolēti. Attaisnojuma uzsvars šeit liekams uz
atšķirīgās attieksmes pret šīm divām grupām “leģitīmo mērķi” - nodrošināt muitas un
drošības noteikumu ievērošanu, potenciālajam pārkāpējam radot risku, ka pārkāpumi
tiks atklāti.
Savukārt “samērīguma” prasību gandrīz vienmēr ir iespējams pārbaudīt patstāvīgi.
Tā ir jāskata kontekstā ar noregulējuma mērķi.
Lidostas muitas piemērā varētu uzskatīt - lai sasniegtu šo leģitīmo mērķi, 10% pasa
žieru kontrole ir samērīga gan attiecībā pret nepieciešamību panākt muitas un drošības
noteikumu ievērošanu, no vienas puses, gan attiecībā pret pasažieru apgrūtināšanu, no
otras puses. Jāievēro, ka no samērīguma principa nevar atvasināt prasību, ka jākontrolē
vai nu visi, vai neviens pasažieris.
82. Visietilpīgākais saturs ir prasībai, lai atšķirīgās attieksmes pamatā būtu “saprātīgi
iemesli”. Šeit ir ietverti visi racionāli un ētiski pieņem am i apsvērumi. Izslēgti ir nera
cionāli un neētiski apsvērumi. Pie ētiskiem apsvērumiem pieder gan tādi, kas izriet no
demokrātiskās valsts iekārtas publiskās morāles, gan tādi, kas izriet no sabiedrībā akcep
tētās individuālās morāles.
83. Saprātīgie iemesli attiecas uz abu salīdzināmo situāciju atšķirīgajiem elemen
tiem. Kā jau minēts, divas situācijas nekad nav identiskas. Tās vieno kopējie elementi,
bet vienlaikus šķir atšķirīgie elementi. Pārbaudot “saprātīgus iemeslus” atšķirīgajai at
tieksmei, ir jāizvērtē tikai abu situāciju atšķirīgie elementi, tādējādi samazinot kopējo
elementu nozīmi abu situāciju kopvērtējumā.
66 Sal. Satversmes tiesa. 2001-02-0106. 26.06.2002. 4. punkts.
67 Sal. ECT spriedums Karlheinz Schmidt v. Germany. 13580/88,18.07.1994. 24. punkts.
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: - i.vsē tas nozīmē izvērtēt, kas abas salīdzināmās situācijas “raksturo” lielākā mērā ■oc-ē _ vai atšķirīgie elementi. Tāpat kā nosakot kopējos elementus, arī izvērtējot atšķi-&:< elementus, argumenti parasti ir jāmeklē ārpusjuridiskos sabiedriskos priekšstatos
in Terteiumos.
Š4 Atšķirīgai attieksmei ir jābūt saistītai ar leģitīmu mērķu sasniegšanu. Leģitīmam
: n risa tiesiskā noregulējuma (likuma) mērķim pašam par sevi (eksternais mēr65 - z m lidzeklim tā sasniegšanai - atšķirīgajai attieksmei (internais mērķis).
*5 Leģitīmi mērķi Satversmes 91. panta kontekstā nav tikai Satversmes 116. pantā
m nēne mērķi, bet tie var būt jebkuri racionāli un ētiski mērķi. Tie nedrīkst būt pretTiiiā iz ritām konstitucionālajām norm ām (tajā skaitā cilvēka pamattiesībām un konsti* lo : - £ a ranga vispārējo tiesību principiem). Šo punktu bieži ir lietderīgāk pārbaudīt
■Bpr-.'ā veidā, t.i., vai ar atšķirīgo attieksmi tiek mēģināts realizēt mērķi, kas nav racioī_
vai ir pretrunā ar citām konstitucionālām (un virskonstitucionālām) tiesību
—n ā m.
:
ēram, pārbaudot jautājumu, vai, no Satversmes 91. panta viedokļa raugoties,
::esīga dažām (t.s. tradicionālajām) konfesijām piešķirt tiesības laulāt, bet citām
n t i rgitīms mērķis var tikt atzīta nacionāli kulturālo tradīciju saglabāšana, respektīvi,
~_- I>ana. Tomēr tradīcijas pašas par sevi nedrīkst būt pretrunā ar demokrātiskas un
sabiedrības vērtībām.
*r samērlgums68 vienlīdzības principa kontekstā nozīmē, ka labumam, ko sabiedt~ _ r f ist ar atšķirīgo attieksmi pret salīdzināmajām situācijām, ir jābūt lielākam nekā
«ait;r~ _mam, ko cieš tās personas, kuras atrodas nelabvēlīgākajā no abām situācijām.
f Samērīguma principa elementus, kas jāpārbauda katrs atsevišķi, tuvāk izskaidro
ļhfrr - >tratīvā procesa likuma 66. pants. Tie ir: nepieciešamība, piemērotība, vajadzība
ir
_>tība. Turklāt jāņem vērā: ja ir konstatēts, ka atšķirīgā attieksme balstās uz saIfBsopem iemesliem, tad tiek prezumēts, ka tā ir samērīga. Tādēļ nesamērīgums var tikt
* r i - :.-ui īpaši krasos gadījumos.
JLzētajā piemērā atšķirīgā attieksme pret “tradicionālajām” un “netradicionālajām”
S o r ie - a m attiecībā uz laulāšanas tiesībām ir samērīga, ja sabiedrības labums, ko tā gūst
■■ •:L<la, ka tradicionālajām konfesijām šādas tiesības ir piešķirtas, ir lielāks nekā
# e ra ii;a o n ālo konfesiju zaudējums, jo tām šādu tiesību nav. Lai vienlīdzības principa
■Bfcarcs pamatotu šī noregulējuma samērīgumu, varētu, piemēram, argumentēt, ka trakonfesijas aptver daudz lielāku iedzīvotāju daļu nekā netradicionālās, ka ar šo
ite fri- r.ešķiršanu tieši tradicionālajām konfesijām valsts atzīst to īpašo lomu sabiedrī'fcik; aadonāli kulturālajās tradīcijās u.tml.
Samērīguma principa ietvaros pārbaudot atšķirīgās attieksmes atbilstību, t.i., no•e r& cc personas tiesību aizskārumu salīdzinājumā ar sabiedrības interešu ieguvumu,
Jķser: . ērā arī tas, vai atšķirīgās attieksmes kritērijs ir (vairāk) personisks vai (vairāk)
*—
situatīvs.
• S e s l r u i i k Levits E. Sam ērīgum a princips publiskajos tiesības - ju s commune europaeum un Satversme
istitucionāla ranga princips. Likums un Tiesības, 2. sēj., 2000, Nr. 9 (13), 262.-270. lpp.
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Piemēram, personas dzīvesvieta, kvalifikācija u.tml. ir personiskāki kritēriji nekā,
piemēram, ienākumu apjoms. Atšķirīgās attieksmes pieļaujamība, kas balstīta uz perso
nīgākiem kritērijiem, ir vērtējama stingrāk, t.i., šeit nepieciešams spēcīgāks pamatojums
nekā pie vairāk lietišķiem kritērijiem.69

E. Diskriminācijas aizliegums (91. panta otrais teikums)
89. Diskrim inācijas aizlieguma m ērķis ir nepieļaut nevienlīdzīgu attieksmi, ja tā
balstās uz kādu aizliegtu kritēriju. Kādi aizliegti kritēriji tiek ietverti diskrim inā
cijas aizliegumā, ir sabiedrības politiskās izšķiršanās jautājum s. Sabiedrība nosaka,
kādas atšķirības starp tās locekļiem, kādas atšķirīgas situācijas tā norm atīvi nevēlas
pieļaut kā pam atu atšķirīgai attieksmei. Laika gaitā šo kritēriju skaitam ir tendence
pieaugt. Tas atspoguļo sabiedrības pieaugošo jūtīgum u pret atšķirīgu attieksm i d a
žādās jomās.
Satversmes tiesa šī noteikuma mērķi ir formulējusi šādi:70
“Satversmes 91. panta otrajā teikumā nostiprinātā diskriminācijas aizlieguma p rin 
cipa mērķis ir novērst iespēju, ka demokrātiskā un tiesiskā valstī, pamatojoties uz kādu
nepieļaujamu kritēriju, piemēram, rasi, tautību vai dzim um u, tiktu ierobežotas personas
pamattiesības.”

90. Analizējot vienlīdzības principu saskaņā ar komentējamā panta pirm o teikumu,
vispirms jāsalīdzina divas situācijas, kurām ir kopīgi - un parasti arī atšķirīgi - elementi,
un tad jāatbild uz jautājumu, vai attiecībā uz šīm situācijām pastāv atšķirīga attieksme.
Ja attieksme ir atšķirīga, tad jāpārbauda, vai tā ir attaisnojama. Te pastāv divi varianti
ar atšķirīgu attaisnojuma pieļaujamību.
Ja atšķirīgā attieksme balstīta uz kādu no apmēram pusotra desmita kritērijiem, kas
iekļauti diskriminācijas aizliegumā saskaņā ar komentējamā panta otro teikumu (skat.
116. p.), tad atšķirīgās attieksmes attaisnojums vai nu vispār nav iespējams, vai arī tas
iespējams tikai izņēmuma gadījumā (skat. 115.-119. p.).
Ja turpretim atšķirīgā attieksme balstās uz jebkuru citu kritēriju, kuru skaits ir ne
ierobežots, tad runa ir nevis par diskriminācijas aizliegumu, bet gan par vienlīdzības
principu saskaņā ar komentējamā panta pirmo teikumu, kur atšķirīgās attieksmes at
taisnojums ir vienkāršāks, jo tur pietiek tikai pamatot, ka tai ir saprātīgi iemesli, ka tai
ir leģitīms mērķis un ka tā ir samērīga (skat. 80. p.).
Šajā konstrukcijā diskriminācijas aizlieguma funkcija tātad ir noteiktos gadījumos
aizliegt vai vismaz stingri ierobežot atšķirīgās attieksmes attaisnojumu.
1. Diskriminācijas aizliegum s kā aizliegto kritēriju katalogs
91. Pavirši lasot komentējamā panta otrā teikuma formulējumu - “[cļilvēka tiesības
tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas”, varētu domāt, ka tas aizliegtu jebkādu atšķi
rīgu attieksmi divās situācijās.
69 Sal. Vācijas konstitucionālā tiesa, BVerfGE 78,104 (121), 55, 72 (79).
70 Satversmes tiesa. 2008-37-03. 29.12.2008. 6. punkts; Satversmes tiesa. 2005-02-0106. 14.09.2005.
9.3. punkts.
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Tiču tas nedz teorētiski, nedz praktiski nav iespējams, jo atšķirīgās attieksmes “konsavā starpā: situāciju A var salīdzināt ar situācijām B, C, D, E un tā tālāk, kas visas
r iz īd a s . Kurai no tām situācija A būtu jāpielīdzina? Vienlīdzības principa ietvaros šo
Tcie-'-ēiamību izslēdz atšķirīgās attieksmes attaisnojums, kas noskaidro, kādēļ situācija
- -..iv āpielīdzina situācijai B, C, D, bet gan tikai situācijai E. Taču diskriminācijas aizlier_—' - īa tas nebūtu orientēts uz konkrētiem aizliegtiem kritērijiem, bet gan uz jebkādu
a s t n b u - tieši nepieļautu šo attaisnojumu. Rezultātā situācija A būtu jāpieskaņo visām
■tsrē unām salīdzināmajām situācijām, taču tās var būt savstarpēji izslēdzošas. Līdz ar
u • I i i diskriminācijas aizlieguma izpratne varētu novest pie absurda.
I
iespēja būtu vispārēja diskriminācijas aizlieguma ietvaros pārbaudīt, vai atšķirī.-.eksm e ir attaisnojama.
Tiju tādā gadījumā vairs nebūtu atšķirības starp vienlīdzības principu komentējamā
pirmajā teikumā un diskriminācijas aizliegumu saskaņā ar komentējamā panta otro
=■-' _-nu. Abos gadījumos vispirms būtu jāatrod salīdzināmās situācijas, tad jākonstatē
:aā attieksme un visbeidzot jāatbild uz jautājumu, vai atšķirīgā attieksme ir attais
īti»!-—a. Faktiski tad diskriminācijas aizliegums būtu tikai negatīvi formulēts vienlīdzības
— :
(kas jau pozitīvā formulējumā ir noteikts komentējamā panta pirmajā teikumā).
Tiču izteikt to pašu domu divreiz būtu nejēdzīgi. Arī Satversmes tiesa ir konstatējusi,
x_ -1 panta pirmajam un otrajam teikumam ir dažāds saturs.71
TIpēc, gramatiski interpretējot komentējamā panta otro teikumu (paturot prātā pir- :=ucumu), tam nav jēgas - diskriminācijas aizliegums nevar būt vispārējs.
-2. Tādēļ Satversmes komentējamā panta otrais teikums, neraugoties uz viegli pār---- - n o formulējumu, ir jāinterpretē kā “klasiskais” diskriminācijas aizliegums. Tas
atšķirīgu attieksmi nevis vispār, bet gan tikai nedaudzos, stingri definētos gadī- kad atšķirība pamatojas uz noteiktiem - aizliegtajiem - kritērijiem.
93. Tātad būtiska atšķirība starp vienlīdzības principu komentējamā panta pirmajā
c - _ ~ ā un diskriminācijas aizliegumu otrajā teikumā izpaužas to pretējās konstrukr\L- Vienlīdzības princips nosaka, ka divās vienādās situācijās attieksmei jābūt vietā:.-;-. bet divās dažādās situācijās - atšķirīgai. Turpretim diskriminācijas aizliegums,
H:r pretēji, nosaka, ka divās dažādās situācijās attieksmei ir jābūt vienādai, ja vien šī
■ r_ ir.’u dažādība balstās uz kādu no aizliegtajiem kritērijiem - tādā gadījumā šī atšķi
r t » piemēram, dzimumu atšķirība) nedrīkst tikt ņemta vērā un attieksmei līdz ar to
■bč: vienādai.
94. Citiem vārdiem - diskriminācijas aizliegums nozīmē, ka attiecībā uz indivīda
i r : _ īstenošanu ir aizliegts tiesiski diferencēt cilvēkus, t.i., definēt noteiktas cilvēku
s r i r ī> pēc kāda diskriminācijas aizliegumā iekļauta - tātad aizliegta - kritērija.
: tmēram, likumā nosakot tiesības uz sociālo pabalstu, diskriminācijas aizliegums
astt-irā ar komentējamā panta otro teikumu nepieļautu diferencēt cilvēkus pēc rases
«ī_ ~._tības, jo tie pieder pie aizliegtajiem kritērijiem, bet tas netraucētu valstij cilvēkus
- :-.--.cet pēc viņu ienākuma līmeņa (sal. 166. p.). Te gan savukārt būtu jāpārbauda, vai
diferencēšana būtu savienojama ar vienlīdzības principu saskaņā ar panta pirmo
m. >-itversmes tiesa. 2001-06-03. 22.02.02. Secinājumu daļas 3. punkts.
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teikumu, taču šeit attaisnojums ir vienkāršāks (sal. 79.-80. p.) nekā diskriminācijas aiz
lieguma gadījumā saskaņā ar panta otro teikumu.
95. Tātad komentējamā panta otrā teikuma diskriminācijas aizlieguma pamatjautā
jums ir, kādi aizliegtie kritēriji ir ietverti šī noteikuma saturā.
Tā kā tie komentējamā pantā nav expressis verbis uzskaitīti - un bez tiem diskriminā
cijas aizliegumam nebūtu jēgas - , tad tie tur “jāielasa”. Šos kritērijus iespējams noskaid
rot ar vēsturiskās un teleoloģiskās interpretācijas metodes palīdzību.
a.
Aizliegto k ritēriju katalogs,
kas izriet n o kom entējam ā p a n ta vēsturiskās interpretācijas

96. Komentējamā panta sākotnējā variantā, kas tika iesniegts Saeimā 1996. gada feb
ruārī, bija paredzēts tikai vienlīdzības princips, kā tas formulēts panta pirmajā teikumā
(skat. 49. p.).
Diskutējot par vienlīdzības principu, Saeimas Juridiskā komisija, kas sagatavoja Sat
versmes 8. nodaļas galīgo variantu, tomēr uzskatīja, ka tas nav pietiekami un ka vien
līdzības principu nepieciešams papildināt ar diskriminācijas aizliegumu. Tā sākotnēji
gribēja par pamatu ņemt 1991. gada 10. decembra konstitucionālā likumā “Par cilvēka
un pilsoņa tiesībām un pienākumiem” 12. pantā minētos vienpadsmit aizliegtos kritēri
jus (skat. 46, 54. p.), tos tikai nedaudz pārgrupējot.
97. Taču diskusijas izvērsās jautājumā, vai šos kritērijus vēl papildināt ar “vecumu”
un “seksuālo orientāciju”.
Kamēr kritērijs “vecums” īpašas problēmas neradīja, un tas pēc nelielas diskusijas
tika akceptēts, tikm ēr kritērijs “seksuālā orientācija” tika apstrīdēts, un komisija par to
nevarēja vienoties. Principā neviens komisijas loceklis nevēlējās šo kritēriju expressis
verbis uzņemt aizliegto kritēriju katalogā, tomēr daļa apzinājās, ka Eiropas Cilvēktiesību
tiesa jau to par tādu bija atzinusi un ka arī vairumā Eiropas valstu diskriminācija seksuā
lās orientācijas dēļ tobrīd jau vairs nebija pieļaujama.
Izeju komisija beigās atrada tādā veidā, ka tā savā 1998. gada 8. septembra sēdē izlē
ma neminēt nevienu kritēriju, atstājot to noteikšanu interpretācijas praksei.
98. Faktiski likumdevēja vēsturiskā griba bija iekļaut Satversmes 91. pantā šādus
12 aizliegtos kritērijus, un, m inot "citus līdzīgus apstākļus”, atvērt to tālākai attīstībai:72
rase, tautība, dzim um s, vecums, valoda, partijas piederība, politiskā pārliecība, reliģija,
pasaules uzskats, sociālais stāvoklis, mantiskais stāvoklis, dienesta stāvoklis un citi līdzīgi
apstākļi.

99. Salīdzinot ar iepriekšējo aizliegto kritēriju katalogu konstitucionālā likuma
12. pantā, atšķirības ir šādas:
1) sarakstā iekļauti divi jauni aizliegtie kritēriji - “vecums” un “pasaules uzskats”;
2) nav minēts aizliegtais kritērijs “izcelšanās”;
3) pantā iekļauta ģenerālklauzula “un citiem līdzīgiem apstākļiem”.
71 Šis bija šo kom entāru autora komisijai pirm s tās 1998. gada 8. septembra sēdē pieņem tā lēm um a nem inēt
nevienu kritēriju priekšā liktais aizliegto kritēriju saraksts. Tas rezumēja komisijas līdzšinējās diskusijas. Sal.
Levits E. Piezīm es p a r Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pam attiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, Nr. 9.-12. 1999,
28. lpp.
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100. Būtisks jauninājums, salīdzinot ar konstitucionālā likuma 12. pantu, ir jauna
e-tērija iekļaušana aizliegto kritēriju katalogā - bija paredzēts aizliegt diskrimināciju arī
' -stūma”dēļ. Vienlaikus “pasaules uzskats”ir izdalīts atsevišķi no “politiskās un reliģiskās
rlrliecības”.

Turpretim “izcelšanās”neminēšanai nav būtiskas nozīmes, jo komisijas locekļi nebija
iem u ši, ka turpm āk diskriminācija izcelšanās dēļ būtu pieļaujama. Šis kritērijs kā pārāk
'īšsaprotam s klusuciešot tika iekļauts jaunajā ģenerālklauzulā “un citi līdzīgi apstākļi”. Šī
r-rzerālklauzula savukārt bija nozīmīgs jauninājums, jo atvēra durvis vienlīdzības prin
č a dinamiskai attīstībai. Tas bija sevišķi svarīgi sakarā ar Latvijas integrāciju Eiropas
: esību telpā, kas tobrīd jau sāka iezīmēties pie horizonta.
101. No tā, vēsturiski interpretējot komentējamā panta otro teikumu, var secināt, ka
«aimdevējs nepārprotam i bija gribējis iekļaut diskriminācijas aizliegumā minētos divridsm it kritērijus (skat. 98. p.), kā arī, norādot uz “citiem līdzīgiem apstākļiem”, atvērt
: :• tālākattīstībai.
Vēsturiskā interpretācija turpretim nedod skaidru atbildi uz jautājumu, kāda bija li- umdevēja griba attiecībā uz seksuālo orientāciju kā aizliegto kritēriju.
Šie likumdevēja vēsturiskajā gribā iekļautie divpadsmit aizliegtie kritēriji tādēļ būtu
zz skatāmi par komentējamā panta otrā teikuma satura minimumu.
b. Aizliegto kritēriju katalogs, kas izriet no diskrim inācijas aizliegum a
teleoloģiskās interpretācijas saistībā ar Eiropas Pam attiesību h a rtu
102. Tomēr Satversmes interpretācija nevar aprobežoties tikai ar vēsturisko interrretāciju. Būtiskāka ir teleoloģiskā interpretācija.73 Saskaņā ar šo metodi normas jēga ir
ānoskaidro, pamatojoties uz lietderīgu un taisnīgu mērķi, kas ar šo norm u jāsasniedz.74
Izšķirīgais ir mūsdienu interpretētāja viedoklis.
Šādā izpratnē diskriminācijas aizlieguma jēga ir, akceptējot un ņemot par pamatu
Jjetum u filozofiskos uzskatus par cilvēka būtību, it sevišķi tā individualitāti un visu cilēku vienlīdzīgo vērtību, panākt tiesisku un saprātīgās robežās veicināt arī faktisku vien
aldzību starp cilvēkiem, kas ar noteiktu kritēriju palīdzību tiek iedalīti noteiktās grupās,
uzliedzot pret viņiem tiesisku un pēc iespējas arī faktiski atšķirīgu attieksmi. Aizliegtie
•Titēriji ir normatīvi, tātad atkarīgi no sabiedrības vērtējumiem. Tie atspoguļo gan sanedrības vēsturisko pieredzi, gan filozofiski politiskos ideālus un ir pakļauti vēsturiskai
attīstībai un maiņām.75
103. Normatīvi postulējot aizliegto kritēriju katalogu, ir jāapzinās arī Latvijas speci~?'<ais vēsturiskais un politiskais konteksts un sabiedrības dziļākie mērķi un ideāli.
Jāņem vērā, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kurai ir saistošas ne vien
visas Eiropas Savienības tiesības, bet arī tie tiesību principi, kas nav uzņemti formālajās
Eiropas Savienības tiesībās, bet veido Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo tiesību
No sistēmiskās interpretācijas šajā gadījumā nekādus secinājumus izdarīt nevar.
?kat. Administratīvā procesa likum a 17. panta pirm ās daļas 4. punkts.
>xat. D workin R.M. Sovereign Virtue: The Theory and Practice o f Equality. Cambridge-Massachusetts:
Harward University Press, 2002.
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kopējo “konstitucionālo tradīciju”76 - neviena dalībvalsts nevar atļauties sev tādas tie
sības vai tādu tiesību izpratni, kas būtu krasā pretrunā ar šo kopējo tiesisko bāzi, ko var
apzīmēt par ju s comune europaeum.77
Tas nozīmē, ka, interpretējot diskriminācijas aizliegumu, ir jābalstās arī uz šī jautāju
ma aktuālām nostādnēm Eiropas Savienībā.
104. Aktuālākais dokuments, kas atspoguļo ne vien Eiropas Savienības, bet arī dalīb
valstu kopējo cilvēktiesību izpratni, ir Eiropas Pam attiesību harta.78 Saskaņā ar Līguma
par Eiropas Savienību 6. pantu tai ir tāds pats juridisks spēks kā Eiropas Savienības pa
m atīgum iem .
Eiropas Pamattiesību hartas cilvēktiesību katalogs ir apjomīgāks un diferencētāks
nekā pirm s vairāk nekā 60 gadiem pieņemtās Eiropas Cilvēktiesību konvencijas kata
logs un līdz ar to atspoguļo juridiskās un politiskās domas un prakses attīstību kopš
tā laika.79
No tā izriet, ka komentējamā panta otrajā teikumā “ielasām o” aizliegto kritēriju
katalogs nedrīkst būt šaurāks p ar hartas katalogu.
105. Hartas aizliegto kritēriju katalogs ir noteikts 21. pantā. Tie ir: dzim um s, rase,
ādas krāsa, etniskā vai sociālā izcelsme, ģenētiskās iezīmes, valoda, reliģija vai pasaules u z
skats, politiskie vai citi uzskati, piederība nacionālai mazākum tautībai, dzimšana, manta,
invaliditāte, vecums vai seksuālā orientācija.

106. Salīdzinot vēsturiskās interpretācijas ceļā konstatēto komentējamā panta aizlieg
to kritēriju katalogu ar Eiropas Pamattiesību hartas katalogu, var izveidot šādu tabulu:
Aizliegtais kritērijs80
Rase, ādas krāsa
Tautība, etniskā izcelsme
Valoda
Dzimums
Vecums
Reliģiskā pārliecība
Politiskā pārliecība
Pasaules uzskats

Satversmes 91. panta
vēsturiskā interpretācija
+
+
+
+
+
+
+
+

Eiropas Pam attiesību
harta
+
+
+
+
+
+
+
+

76 Skat. plašāk Levits E. Latvijas un Eiropas Savienības tiesību sistēmas tuvināšana un tiesiskas valsts principu
īstenošana. Latvija un Eiropas Savienība. Nr. 6,1997. gada augusts. 30.-45. lpp.
77 Skat. plašāk Principles o f European Constitutional Law. Ed. by. A rm in von Bogdandy, Bast J. Portland (OR):
H art Publishing, 2006.
78 Skat. plašāk La charte des droits fondam entaux de l'Union européenne après le Traité de Lisbonne. Ed. by
Favreau B. Bruxelles: Emile Bruylant, 2010; Mock W.B.T., Demuro G. Human Rights in Europe. Com m entary
on the Charter o f Fundamental Rights o f the European Union. Durham: Carolina Academic Press, 2010.
79 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību konvencija Latvijā ir spēkā kopš 1997. gada 27. jūnija. Satu
riski konvencija ir hartas “kodols”.
80 Līdzīgi kritēriji, kas lielā mērā pārklājas vai ietver viens otru (piemēram, rase un ādas krāsa), apvienoti
vienā kritēriju grupā. Tomēr arī starp atsevišķi minētajām grupām iespējama pārklāšanās (piemēram, sociālā
izcelsme un izcelsme (dzimšana), atkarībā no interpretācijas, lielā m ērā pārklājas).
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Aizliegtais kritērijs80

Satversmes 9 1 . panta
vēsturiskā interpretācija

Sociālais stāvoklis un izcelsme
Manta
Izcelšanās (dzimšana)
I ienesta stāvoklis
Partijas piederība
Invaliditāte
I-enētiskās īpašības
seksuālā orientācija
lita (nevis politiska)
r irliecība
l i t i līdzīgi apstākļi

+

+

+

+

+

+

Eiropas Pamattiesību
harta

+
+
+
+
+
+
+

+

107. Kā redzams, lielākā daļa aizliegto kritēriju ir tie paši. Tie ir rase (ādas krāsa), tau~r a (etniskā izcelsme, piederība m azākum tautībai), valoda, dzim um s, reliģija, politiskā
xrliecība, pasaules uzskats, sociālais stāvoklis, izcelšanās (dzimšana), manta.

Šis uzskaitījums atbilst 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 2. pantā,
-30. gada Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 14. pantā, 1966. gada Starptautiskā pakta
r ir politiskajām un pilsoniskajām tiesībām 2. pantā, 1966. gada Starptautiskā pakta par
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 2. pantā minētajam uzskaitījumam.
x >vienpadsmit aizliegtos kritērijus tādēļ varētu apzīmēt par klasiskajiem diskriminā
cijas aizlieguma kritērijiem.
108. Gan komentējamā panta diskriminācijas aizlieguma sākotnējā, izvērstajā versijā
p.), gan Eiropas Pamattiesību hartā ir nācis klāt jauns aizliegtais kritērijs - vecums,
k is minētajos starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos nav ietverts.
109. Papildus komentējamā panta diskriminācijas aizlieguma sākotnējā, izvērstā
: rsiia vēl satur divus īpašus kritērijus - “dienesta stāvokli” un “partijas piederību” expressis verbis nav minēti nedz Eiropas Pamattiesību hartā, nedz norādītajos starpir-itiskajos dokumentos. Tie izskaidrojami kā reakcija uz situāciju padomju okupācijas
-erlmā un varētu tikt uzskatīti par Latvijas specifisko diskriminācijas aizlieguma paplar ī umu, Latvijas pamattiesību likumdošanas nacionālo īpatnību.81
110. Savukārt Eiropas Pamattiesību harta atsevišķi izdala četrus kritērijus, kas
irb i ja iekļauti kom entējam ā panta diskriminācijas aizlieguma sākotnējā, izvērstajā
versijā - invaliditāte, ģenētiskās īpašības, seksuālā orientācija un cita (nevis politis
ks pārliecība. Aizliegumi diskrim inēt invaliditātes, ģenētisko īpašību un seksuālās
nentācijas dēļ, kā ari pārliecības brīvības paplašināšana, ietverot tajā jebkuru pār
l a b u , atspoguļo pēdējo dekāžu norm atīvo attīstību cilvēktiesību jom ā Eiropā un
Metumu pasaulē.
" *: m er līdzīgi diskriminācijas aizliegumi atrodam i arī dažu citu postsociālistisko valstu konstitūcijas, ple
n ēram , Krievijas 1993. gada 12. decem bra konstitūcijas 19. pantā.
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c. Rezultāts: Satversm es 91. p a n ta aizliegto kritēriju katalogs m ū sd ien u
interpretācijā
111. No iepriekš teiktā izriet, ka komentējamā panta otrā teikuma aizliegto kritēriju (mi
nimālais) katalogs šodien ir jāsaprot kā visu to aizliegto kritēriju uzskaitījums, kas tur bija
tā sākotnējā, izvērstajā versijā, bet kam papildus nāk klāt (vismaz) tie kritēriji, kuri šajā
uzskaitījumā nav ietverti, bet ir atrodami pēc tam pieņemtajā Eiropas Pamattiesību hartā.
112. Apvienojot tos kritērijus, kuri lielā mērā pārklājas, vienā grupā, līdz ar to rezul
tātā var konstatēt, ka komentējamā panta otrais teikums satur šādu aizliegto kritēriju
katalogu:
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) partijas piederība;
13) sociālais stāvoklis un sociālā izcelsme;
14) dienesta stāvoklis;
15) manta;
16) citi līdzīgi apstākļi.

2. Diskriminācijas aizliegum a darbība
113. Ar “cilvēka tiesībām ” komentējamā panta otrajā teikumā jāsaprot ne vien cil
vēktiesības, bet jebkuras privātpersonas tiesības, kā arī to spoguļattēls - pienākumi (pie
mēram, pienākums maksāt nodokļus).
114. Diskriminācijas aizliegums var attiekties ne tikai uz fizisku personu, bet - ja tas
pēc attiecīgā kritērija būtības ir iespējams - arī uz juridisku personu un personu apvie
nību vai grupu bez juridiskas personas statusa (sal. 59., 60. p.), piemēram, diskrimināci
jas aizliegums reliģiskās pārliecības dēļ attiecas arī uz (reģistrētu vai nereģistrētu) baznīcu
vai draudzi, vai politiskās pārliecības dēļ - arī uz politisku partiju, apvienību vai grupu.
115. Term inoloģiski par diskrimināciju var runāt tikai tad, ja atšķirīgā attieksme,
balstoties uz kādu aizliegtu kritēriju, ir neattaisnota. Ja tā turpretim - izņēmuma kārtā ir attaisnota, tad tā nav diskriminācija, bet vienkārši atšķirīga attieksme. Tādēļ neloģisks
ir dažreiz lietotais termins “attaisnota diskriminācija”.
116. Ja tiek konstatēts, ka atšķirīga attieksme starp divām salīdzināmām situācijām
(78. p.) balstās uz kādu no minētajiem 16 aizliegtiem kritērijiem, tad - atšķirībā no vien104
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principa komentējamā panta pirmajā teikumā (79. p.) - attaisnojums vai nu
«uapār nav pieļaujams, vai ari pieļaujams tikai izņēmuma gadījumā.
1 _ iri attaisnojuma kritēriji diskriminācijas aizlieguma gadījumā ir tie paši kā vienlīdzīifc rrj-.apa gadījumā - saprātīgi iemesli, leģitīms mērķis un samērīgums (80. p.) - tie tiek
ņ u d z stingrāk, jo aizliegtais kritērijs jau pats par sevi prezumē, ka atšķirīgā attieksme
r :*r~ esiska (kamēr vienlīdzības principa gadījumā šādas prezumpcijas nav, sal. 79. p.).
117. Kamēr nevienlīdzīgas attieksmes attaisnojuma mērķis saskaņā ar komentējamā
: irM ::rm o teikumu var būt jebkurš leģitīms un ētisks mērķis, tikm ēr tad, ja nevienlīdzī. . vsme balstās uz kādu aizliegto kritēriju, kas iekļauts otrā teikuma diskriminācijas
:;um ā, leģitīms m ērķis ir tikai tāds, kurš balstās uz kādu vismaz konstitucionāla
Im ena vērtību, principu vai tiesībām. Tādā gadījumā starp diskriminācijas principiālo
_ _ r ? i m u un tam līdzvērtīgu konstitucionāla līmeņa vērtību, principu vai tiesībām ir
icunāk saprātīgs un samērīgs izlīdzinājums. Tas nozīmē, ka diskriminācijas aizlieguma
p c um ā nevienlīdzīgas attieksmes attaisnojumam ir krietni augstāks standarts, kas ir
i r i r i k sasniedzams, nekā vienlīdzības principa gadījumā saskaņā ar komentējamā panta
itn n o teikumu.
118. Tomēr, tā kā aizliegto kritēriju nozīmē sabiedrības un privātpersonas dzīvē ir ļoti
zj.:ld i, tad nav iespējams noteikt visiem aizliegtajiem kritērijiem vienādu attaisnojuma
~ir.:. Attaisnojum a pieļaujam ība katram no šiem kritērijiem ir atšķirīga. Tā atkarīga
no attiecīgā kritērija būtības, gan no konkrētās situācijas, kurā aizliegtais kritērijs tiek
m a n to ts kā norobežošanas kritērijs. Piemēram, atšķirīgas attieksmes, kas balstās uz rasi
i. Ija s krāsu, praktiski nav iespējamas nekādā gadījumā, savukārt, ja tas balstās uz manid šeit iespējamas ļoti daudzas situācijas, kur atšķirīga attieksme būtu attaisnota.
119. Rezultātā atšķirīga valsts attieksme pret privātpersonu, balstoties uz kādu no
- - r : kritērijiem, tiek vai nu praktiski pilnībā izslēgta (piemēram, ja atšķirīgā attieksme
r--ilstās uz rases vai ādas krāsas kritēriju), vai arī ierobežota uz jomām, kur tai ir skaidra,
.okrātiskas valsts konstitucionālās vērtībās un pamattiesībās balstīta funkcija (pie-īr a m , maternitātes pabalsts kā izņēmums no dzimumu līdztiesības principa ir attais- ams, balstoties uz sociālas valsts virsprincipu, valsts valodas īpašais statuss, balstoties
_r Satversmes 4. pantā konkretizēto nacionālas valsts virsprincipu).
120. Parasti neattaisnota atšķirīga attieksme tieši balstās uz kādu aizliegtu kritēri- tiešā diskriminācija”). Tomēr atsevišķos gadījumos tā var balstīties ari uz šķietami
- r trālu kritēriju, bet faktiski skart kādu noteiktu cilvēku grupu, uz kuru šis šķietami
reitrālais kritērijs tipiskā veidā attiecas (“netiešā diskriminācija”).
121. Tomēr “netiešā diskriminācija” var tikt atzīta par vienu no diskriminācijas veiriem komentējamā panta otrā teikuma izpratnē tikai ļoti ierobežotā apmērā. Problemān?ks pie šīs konstrukcijas ir apstāklis, ka šādā veidā var tikt “atklātas” ļoti daudzas “diskri
minācijas”, jo parasti kāds tiesisks noregulējums neskar visas iedzīvotāju grupas statistiski
aenādi. Tas novestu pie valsts nespējas mērķtiecīgi un adekvāti risināt problēmas.82
Piemēram, ar šādu argumentāciju varētu uzskatīt, ka Krimināllikuma 116. pants,
_<as paredz kriminālsodu par slepkavību, pretrunā ar diskriminācijas aizliegumu netieši
- Sal. Sachs M. Verfassungsrecht II. Grundrechte. Berlin (u.c.): Springer, 2000, S. 247.
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balstās uz dzimumu kā aizliegto kritēriju, jo vairāk nekā 90% no par slepkavību notiesā
tajiem ir vīrieši. Ir praktiski ļoti grūti atrast kritērijus, kā nodalīt šādus “pseidodiskriminācijas” gadījumus no “īstiem” netiešas diskriminācijas gadījumiem.
122. Tādēļ “netiešā diskriminācija” būtu uzskatāma par diskrimināciju komentēja
mā panta otrā teikuma izpratnē tikai tad, ja tā par tādu ir atzīta citos vismaz tāda paša
konstitucionāla līmeņa noteikumos (speciālajos diskriminācijas aizliegumos). Satvers
mē tādi expressis verbis noteikti nav. Taču dzim um u vienlīdzība, kāda tā saskaņā ar
Eiropas Savienības tiesas judikatūru tiek izprasta Eiropas Savienības pamatlīgumos un
sekundārajos tiesību aktos, par diskrimināciju dzimuma dēļ atzīst arī netiešu diskrim i
nāciju.
Piemēram, Eiropas Kopienu tiesa ir noteikusi, ka gadījumā, kad daļēja laika darbi
nieki ir nostādīti sliktākā situācijā nekā pilna laika darbinieki, tad tā ir netieša diskrimi
nācija dzimuma dēļ, ja pēc statistikas ievērojami lielākā daļēja laika darbinieku ir viena
dzimuma pārstāvji (šeit - sievietes).83
Tādēļ specifiski pie diskriminācijas aizlieguma dzimuma dēļ šis standarts būtu iela
sāms arī komentējamā panta otrajā teikumā. Jāņem vērā arī, cik lielā mērā “neitrālais”
kritērijs patiešām skar tieši dzimumu vienlīdzību. Katrā ziņā “neitrālajam” kritērijam
jābūt faktiski ļoti ciešai korelācijai ar aizliegto kritēriju.
123. Cits jautājums, vai diskriminācijas aizliegums pieļauj izmantot kādu aizliegto
kritēriju, lai īpaši veicinātu attiecīgo cilvēku grupu, kura faktiski atrodas neizdevīgākā
stāvoklī (piemēram, sievietes, invalīdus, vecus cilvēkus).
124. V ispārēja politika un pasākum i, kas netieši veicina sociālu izlīdzinājumu un
vienādu iespēju nodrošināšanu starp dažādām grupām, ir bez ierobežojumiem pieļau
jama. Piemēram, valsts var organizēt īpašas programmas invalīdiem vai vecākiem cilvē
kiem dažādu spēju un prasmju apgūšanai, kas uzlabo viņu izredzes pašu spēkiem iegūt
sabiedrībā labākas pozīcijas; tā nav diskriminācija attiecībā uz tiem, kam šī programma
netiek piedāvāta. Diskriminācijas aizliegums šādu politiku un pasākumus neskar; tieši
otrādi, to bieži vien prasa sociāli atbildīgas valsts virsprincipa īstenošana dzīvē.
125. Savukārt tāda “pozitīva rīcība”,84 kas kā līdzekli izmanto nevis vienlīdzīgu ie
spēju veicināšanu, bet gan jau ir vērsta uz konkrētu rezultātu (piemēram, stipendiju
program ma vai noteiktu darbavietu rezervēšana tikai invalīdiem, sievietēm vai veciem
cilvēkiem), ir pieļaujama tikai ilgstošas un krasas faktiskās nevienlīdzības situācijas
gadījumā. Turklāt jāņem vērā, ka diskriminācijas aizlieguma mērķis nav sasniegt visu
grupu proporcionālu pārstāvniecību visās pozīcijās; tāda politika pārmērīgi ierobežotu
indivīda brīvību. Ja pastāv m inētā krasā faktiskās nevienlīdzības situācija, tad pozitīva
jai rīcībai jābūt strikti sam ērīgai, lai tā pēc iespējas mazāk diskriminētu citas grupas.
126. Turklāt kvotu noteikšana kā galējs “pozitīvās rīcības” līdzeklis pieļaujama tikai
tur, kur ar citādiem līdzekļiem vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana strukturāli nav ie
spējama. Piemēram, no šī viedokļa Latvijas šodienas apstākļos būtu pieļaujama kvotu
83 ES tiesas 09.02.1999. spriedums lietā: C-167/97. 58. un turpm . punkti.
84 International perspectives on positive action measures. A com parative analysis in the European Union,
Canada, the United States and South Africa. Luxembourg: Office for Official Publications o f the European
Comm unities, 2009.
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teikšana invalīdiem (piemēram, ka 5% uzņēmuma darbavietu jābūt rezervētām in^ lie m ) , kamēr kvotu noteikšana sievietēm, vīriešiem vai kādas noteiktas tautības cilīsdem nebūtu pieļaujama.
'ebkurā gadījumā pozitīvā rīcība nedrīkst novest pie sabiedriski nozīmīgas un indivir_il: intensīvas citu grupu diskriminācijas.

3. Atsevišķi aizliegtie kritēriji
a. Rase u n ādas krāsa
127. Rase ir cilvēku grupa, kuru raksturo zināmas kopējas bioloģiski mantotas pazī-f-'. kas attiecas galvenokārt uz ķermeņa uzbūvi. Viena no galvenajām rases pazīmēm
r Idas krāsa.
Atšķirīgas attieksmes tieša vai netieša pamatošana ar rasi (ādas krāsu) nav attaisnonekādā gadījumā. Šis aizliegums pilnā mērā attiecas ne vien uz publisko, bet arī uz
Ittiesisko jomu. Piemēram, diskotēkas īpašnieks nevar aizliegt zināmas rases piede- ziem apmeklēt viņa diskotēku.
b. Tautība, etniskā izcelsm e, piederība m azākum tautībai
128. Tautība vispirms ir cilvēka piederība grupai, kuru nosaka, pirm kārt, noteiktas
c r-itīvas nacionāli-kulturālas pazīmes, it sevišķi kopēja (bioloģiska) izcelsme, kopēi i'tu re (likteņkopība), valoda, reliģija, kultūras tradīcijas (visplašākajā nozīmē), pie
ne katrā gadījumā jābūt visām šīm pazīmēm (pietiek ar vismaz vienu), un, otrkārt,
—_ra.s locekļu subjektīva piederības apziņa šai grupai, kas balstās uz vismaz vienu no
:c ektīvajām pazīmēm. Tātad tas ir jēdziens, kas raksturo šo piederību kā cilvēka īpašību
i r viņa identitātes sastāvdaļu (piemēram: “Mana tautība ir latvietis”). Bez tam jēdzienu
~tz:::ba” dažkārt lieto arī, lai apzīmētu šādi definētu nacionāli-kulturālu grupu, pie tam
r-irī5ti ar to apzīmē skaitliski nelielu vienību (piemēram: “Ziemeļkurzemē dzīvo līvu
). Tautības jēdziens komentējamā pantā aptver abus tā lietojumus. Arī valstsnā- i _n mazākumtautības - kas ir specifiski valststiesību jēdzieni - un individuālā piede- ~i tām ir ietverta komentējamā panta “tautības” jēdzienā.
Etniskā izcelsme ir viena no tautības pazīmēm, tā attiecas uz konkrētas personas
:.
un vēl tālāku bioloģisko priekšteču tautību.
129. Mūsdienās, globalizācijas laikmetā, objektīvie elementi, kas ir tautības pamatā, in: ■i i personiski psiholoģiskās identitātes veidošanā bieži vien ir vājāki nekā agrākos laik■ v Tas jāņem vērā, nosakot indivīda tautību. Tādēļ subjektīvās izvēles kritērijam būtu
: c a n a priekšroka, arī ja attiecīgais indivīds neizpilda objektīvos kritērijus.85 Tomēr šī subecrvā izvēle nedrīkst būt pilnīgi patvaļīga vai ar nolūku iegūt zināmas priekšrocības.86
* see ir.ilogi lietojama Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra lietās, kur kādas - nacionālas vai reliģis—apas identitāte ir apstrīdēta. Eiropas Cilvēktiesību tiesa priekšroku dod attiecīgās grupas pārstāvju
HUtekrvaiam pašnovērtējumam. Skat. ECT spriedums A hm et Sadik v. Greece. 18877/91, 15.11.1996.; ECT
«rrecum s Unified Com m unist Party o f Turkey (TBKP) and others v. Turkey. 19392/92, 30.01.1998.; ECT
ter-ecnm s Socialist p a rty o f Turkey and others v. Turkey. 26482/95, 25.05.1998.; ECT spriedums P arty o f
and Dem ocracy (O zdep) v. Turkey. 23885/94, 08.12.1998.; ECT spriedums Stankov and the United
:.--m n Organisation Ilinden v. Bulgaria. 29225/95, 29221/95, 02.10.2001.
* : IT b ried u m s Gorzelik and others v. Poland. 44158/98, 20.12.2001.
107

91. pants

130. Analogi negatīvajai reliģijas brīvībai indivīdam ir jābūt tiesīgam arī nedeklarēt
vai neatklāt savu tautību.87 Tādēļ arī jaunā parauga Latvijas pasēs (kopš 2002. gada) ie
raksts “tautība” vairs nav obligāts.
131. Tautība ir sociāli atzīta un atzīstama indivīda īpašība. Tādēļ tautība var būt pie
ļaujams atšķirīgas attieksmes kritērijs gadījumos, kad tas nepieciešams, lai veicinātu at
tiecīgās tautas (nācijas, nacionālās grupas) vai etniskās grupas identitāti.
132. Jāņem vērā, ka Latvija - tāpat kā gandrīz visas Eiropas valstis - ir nacionāla
valsts. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka “globalizācijas apstākļos Latvija ir vienīgā vieta
pasaulē, kur var tikt garantēta latviešu valodas un līdz ar to arī pamatnācijas pastāvēšana
un attīstība”.88 Latvija ir latviešu nācijas valsts, kurā latviešu tautības cilvēki valstiesiski

veido valstsnāciju.
Savukārt tie Latvijas pilsoņi, kas sevi identificē ar kādu citu tautību, nevis latviešu
valstsnāciju, var piederēt vai nu pie kādas Latvijā pastāvošas tradicionālas m azākum 
tautības 114. panta izpratnē, (piemēram, poli), vai arī pie citām tautībām , kas Latvijā
nepastāv kā m azākum tautība (piemēram, itāļi). Jāuzsver, ka cilvēks var sevi arī neiden
tificēt ne ar vienu tautību.
133. Tie Latvijas iedzīvotāji, kas nav Latvijas pilsoņi, ir ārzemnieki (t.i., ārvalstnieki
vai bezvalstnieki), kuriem var būt dažādi ārzemnieku statusi (salīdzinot ar ārzemnieku pamatstatusu89 privileģēti statusi Latvijā ir noteikti četrām ārzemnieku grupām - Eiropas Sa
vienības pilsoņiem,90 bijušās PSRS pilsoņiem - bezvalstniekiem,91 atzītiem bēgļiem,92 kā arī
citiem bezvalstniekiem93). Šie pilsonības, no vienas puses, un dažādie ārzemnieku statusi,
no otras puses, nav salīdzināmas kategorijas, jo pilsonība ir viens no valsti konstituējošiem
elementiem, kas automātiski nozīmē tiesisku atšķirību ar ārzemniekiem (valsts bez atšķirī
bas starp saviem pilsoņiem un visiem pārējiem, t.i., ārzemniekiem, nav juridiski iedomāja
ma). Tādēļ dažāds tiesību apjoms pilsoņiem un ārzemniekiem (kā arī diferencēšana starp
dažādām ārzemnieku grupām) principā nav diskriminējoša attieksme.94
Arī apstāklis, ka daudzos gadījumos pastāv cieša korelācija starp ārzemnieku tautī
bu un viņu valstiskās piederības statusu (piemēram, lielais vairums Lietuvas pilsoņu
Latvijā ir lietuvieši, lielais vairums bijušās PSRS pilsoņi - bezvalstnieki ar īpašu statusu
Latvijā ir krievi), nenozīmē, ka ārzemnieks tādēļ, ka viņa tiesības ir ierobežotākas nekā
pilsoņa vai citas ārzemnieku kategorijas tiesības, varētu atsaukties uz diskrimināciju tau
tības dēļ, jo regulējuma priekšmets ir tieši juridiski strukturētā valstiskā piederība, nevis
87 Sal. Levits E. Nationale M inderheiten als Testfall für die Demokratiefestigkeit einer Gesellschaft. Gräm.:
Staatsbürgerschaft in Europa. Historische Erfahrungen und neue Debatten. Hrsg. v. C hristoph CoNr. d und
Jürgen Kocka, Edition Körber-Stiftung, Hamburg, 2001, S. 293 ff.
88 Satversmes tiesa. 2001-04-0103. 21.12.2001. Secinājuma daļas 3.2. punkts.
89 Imigrācijas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 20. novembris, Nr. 169 (2744).
90 Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas
zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi: M inistru kabineta 18.07.2006. n o 
teikumi Nr. 586.
91 Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības: LR likums. Latvijas
Vēstnesis, 1995. 25. aprīlis, Nr. 63 (346).
92 Patvēruma likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2009. 30. jūnijs, Nr. 100 (4086).
93 Bezvalstnieku likums: LR likums. L atvijas Vēstnesis, 2004.17. februāris, Nr. 25 (2973).
94 Sal. Sachs M. Verfassungsrecht II. Grundrechte. Berlin: Springer, 2000, S. 249.
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. - : - kā sociāla kategorija. Savukārt valstiskās piederības statuss pats par sevi (pilsoiib i ■i: piederība dažādām ārzemnieku kategorijām) nav aizliegtais kritērijs, kas būtu
diskriminācijas aizliegumā.
Tas tomēr nenozīmē, ka valsts nevarētu daļēji pietuvināt ārzemnieku vispārējo statu
si i- atsevišķu ārzemnieku kategoriju statusu savu pilsoņu statusam (kā, piemēram, t.s.
- i r - nepilsoņu gadījumā). Tā ir valsts brīva politiska izšķiršanās.95
' 34. Valstsnācija nacionālā valstī nosaka valsts nacionāli kulturālo identitāti, kas
zru_ ias it sevišķi valsts valodā un kultūrā (plašākā nozīmē), kas ir pieejama un tiek
r’-rii ■āta ne vien valstsnācijas piederīgajiem, bet visiem valsts iedzīvotājiem kā visu ie: I u kopēja valoda un kultūra neatkarīgi no to tautības.
Tādēļ valsts politika un pasākumi, kas ir versti uz mazākumtautību un ārzemnieku
Kxim sanos valstsnācijas valodā un kultūrā, tātad uz integrētas sabiedrības veidošanu,
ziņā nav diskriminācija attiecībā uz mazākumtautību piederīgajiem un ārzem•m iem.
155. Tāpat valsts politika un pasākumi, kas pieļauj vai pat veicina, lai mazākumtau: i : - -iederīgie - blakus integrācijai valstsnācijas valodā un kultūrā - varētu arī saglaT-āi savu valodu un kultūru, nav diskriminācija attiecībā uz valstsnācijas piederīgajiem.
ia šāda politika un pasākumi faktiski veicina mazākumtautību vai šeit ilgstoši
™ : iu ārzemnieku segregāciju, tātad nošķirtību no valstsnācijas, paralēlu kopienu
i : >anos, kas traucē to iekļaušanos valstsnācijas valodā un kultūrā, tādā gadījumā va: it runa par mazākumtautību piederīgo diskrimināciju tautības dēļ. Tas nozīmē, ka
t_ -:5 politika, kas vērsta uz mazākumtautību valodas un kultūras veicināšanu, nedrīkst
m : ."It to nošķiršanu no valstsnācijas valodas un kultūras (piemēram, attiecībā uz māz r u valodu mazākumtautību skolās u.c.).
c. Valoda
136. Ar valodu šeit ir vispirms domāta indivīda dzimtā valoda (valodas), ar kuru
- Kaut arī ne bioloģiski, taču katrā ziņā kulturāli ir cieši saistīts. Runa ir par tādu
: iu, ko indivīds pats subjektīvi uzskata par savu dzimto valodu neatkarīgi no tā, vai
inieki to uzskata vai neuzskata par (patstāvīgu) valodu (piemēram, latgaļu valoda,
, dialekts).
>;> kritērijs attiecas arī uz valsts valodu (neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav dzimtā
i_: ia), tās lietošanu, bet neattiecas uz svešvalodām (to zināšanām).
137. Valodas kritērijs neattiecas uz personas spēju saprast vai sazināties kādā noteikil ilodā. Personai nav tiesību prasīt, lai viņai būtu iespēja sazināties publiskā telpā tieši
j-.is dzimtajā valodā.96
• i_5īii tom ēr jāievēro ārzem nieku tiesību minim ālais standarts, ko nosaka starptautiskās tiesības. Sal.
~ ?'_-rio C. The International L aw o f A liens under International and Comparative Law. The Hague: Kluwer
International, 2001.
* Ni_ ECT lēmums Kozlovs v. Latvia. 50835/99, 10.01.2002. Tiesa šajā lēm um ā apstiprināja: “Tiesas konsekprakse ir, ka Konvencija negarantē valodas lietošanas brīvību kā tādu un jo īpaši tiesības izteikties savā
— -:J ta iā valodā sarakstē ar valsts institūcijām .”
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Taču jebkuram Latvijas iedzīvotājam ir tiesības prasīt, lai viņam būtu iespējams pub
liskā telpā sazināties valsts valodā.97Konstitucionālā līmeni noteikta valsts valoda pieder
pie valsts institucionālās iekārtas un tās nacionāli kulturālās identitātes pamatiem,98
tā ir kopēja visiem valsts iedzīvotājiem neatkarīgi no pilsonības, tautības un dzimtās
valodas.99 Lai iekļautos demokrātiskajā sabiedrības kopumā, katram iedzīvotājam ir pie
nākums to apgūt un lietot. Satversmes tiesa šajā sakarā ir noteikusi: “Valsts valodas kon
stitucionālais statuss juridiski nostiprina Latvijas iedzīvotāju tiesības un arī pienākum u
lietot latviešu valodu kā mutvārdu, tā arī rakstveida saziņā.”100

Tādēļ prasība saskarsmē publiskajā telpā to pārvaldīt un lietot nenozīmē diskriminā
ciju valodas dēļ attiecībā uz šīs valodas nepratējiem.
138. Satversmes 4. panta noteikums, ka latviešu valoda ir valsts valoda, tādēļ nozīmē,
ka valstij ir jābalstās uz pieņēmumu, ka visi iedzīvotāji to pārvalda, un ka valsts politikai
ir jābūt tādai, lai tā visā valsts teritorijā arī faktiski būtu visu valsts iedzīvotāju kopēja sa
ziņas valoda visās attiecībās un visos līmeņos publiskā telpā (valsts valodas regulējums
neattiecas tikai uz tīri privāto saziņu). Situācijās, kur šī valsts valodas funkcija faktiski
netiek nodrošināta, tā ir valsts iedzīvotāju diskriminācija.
139. Tas attiecas ne vien uz publisko tiesību jomu, bet arī uz privāto tiesību jomu,
piemēram, darba attiecībām. Tas nozīmē, ka darba devēja prasība, darba attiecībās
lietot citu valodu nekā valsts valodu, ja tam konkrētā gadījumā nav īpaši attaisnojoša
iemesla (piemēram, saskarsme galvenokārt ar ārzemēm vai ar ārzemniekiem, kuri īs
laicīgi uzturas valstīs), ir diskriminējoša. Attaisnojošs iemesls turpretim nav apstāklis,
ka viena daļa iedzīvotāju, ar ko darbiniekam ir saskarsme, nepārvalda vai nevēlas lietot
valsts valodu. Šāda rīcība ir pretrunā ar Satversmes 4. panta jēgu un mērķi un līdz ar
to nevar kalpot par darbinieka diskriminācijas attaisnojumu. Valsts pienākums ir šo
diskrimināciju novērst.
97 Sal. ECT lēmums Jutta M entzen alias M encena v. Latvia. 71074/01, 06.04.2005. Tiesa šajā lēmumā atzīmēja:
“Valsts, nosakot valodu p a r valsts valodu, uzņem as principā garantēt pilsoņiem tiesības lietot to bez ierobe
žojum iem ne tikai to privātajā dzīvē, bet arī to attiecībās ar valsts iestādēm, sūtot un saņem ot inform āciju
šajā valodā (..) Citiem vārdiem, valsts valodas esamība nozīm ē, ka to lietotājiem pieder zinām as subjektīvas
tiesības.”
98 Sal. ES tiesas 12.05.2011. spriedums lietā: C-391/09. 84. un turpm . punkti: “[84] Atbilstoši vairāku valdību,
kas Tiesai ir sniegušas savus apsvērum us, viedoklim rūpes p a r valsts oficiālās valodas aizsardzību, lai sagla
bātu nacionālo vienotību un uzturētu sociālo kohēziju, esot leģitīms dalībvalsts mērķis. Lietuvas valdība it
īpaši norāda, ka lietuviešu valoda esot konstitucionālā vērtība, kas saglabā nācijas identitāti, dod ieguldījum u
pilsoņu integrācijā, nodrošina valsts suverenitātes izpausm i, valsts nedalām ību, kā arī labu valsts dienestu
un teritoriālo vienību funkcionēšanu. [85] Šajā ziņā ir jāatzīm ē, ka ar Savienības tiesību norm ām netiek
aizliegta politikas īstenošana, kas ir vērsta u z dalībvalsts valodas, kas vienlaikus ir gan valsts valoda, gan arī
pirm ā oficiālā valoda, aizsardzību un veicināšanu (skat. 1989. gada 28. novembra spriedum u lietā C - 379/87
Groener, Recueil, 3967. Ipp., 19. punkts). [86] Atbilstoši LES 3. pan ta 3. p u n k ta ceturtajai daļai, kā arī Eiropas
Savienības Pam attiesību hartas 22. p a n ta m Savienība respektē kultūru un valodu daudzveidību. Saskaņā ar
LES 4. panta 2. p u n k tu Savienība tāpat respektē tās dalībvalstu nacionālo identitāti, kas sevī ietver arī to valsts
oficiālās valodas aizsardzību.”
99 Sal. Constantineso V., Pierrē-Caps S. D roit constitutionnel. 4e ēd. Paris: Presses universitaires de France,

2009, para. 558.
100 Satversmes tiesa. 2005-02-0106. 14.11.2005. 15.1. punkts.
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d. Dzim šana un izcelsme
140. Dzimšanas kritērijs apzīmē personas statusu, kas saistīts ar viņa dzimšanu un
> : loģisko izcelsmi, t.i., bioloģisko saistību ar vecākiem, citiem radiniekiem. Tādēļ at. - ^as tiesības laulībā un ārlaulībā dzimušām personām (piemēram, attiecībā uz mani'.as tiesībām), atšķirības sakarā ar dzimšanas vietu (piemēram, noteikums, ka ārze_ ē> dzimušai personai nav pieejami noteikti valsts amati) un citas tamlīdzīgas atšķirības
iDLīribā no dzimšanas faktiskajiem un juridiskajiem apstākļiem nav pieļaujamas.
141. Diskriminācijas aizliegums sakarā ar dzimšanu nepieļauj arī atšķirīgu attieksmi
pret dažādām pilsoņu kategorijām (t.i., pilsonības statusa atšķirības), ja tās balstās uz
rim ša n u un izcelsmi. Tādēļ, piemēram, nav pieļaujama atšķirīga attieksme pret pernām, kas piedzimušas kā Latvijas pilsoņi, un naturalizētiem pilsoņiem vai pret pilso-.:m , kuri piedzimuši tikai kā Latvijas pilsoņi, un pilsoņiem, kuri piedzimstot vienlaikus
£ī arī vēlāk ieguvuši arī citas valsts pilsonību, t.i., dubultpilsoņiem101 u.tml.
142. Sakarā ar medicīnas tehnoloģijas attīstību attiecībā uz dzimšanas kritēriju
īrētu rasties principiāli jaunas problēmas. Piemēram, varētu rasties jautājums, kas ir
rersonas māte (un līdz ar to, piemēram, kādas ir šīs personas mantošanas tiesības) gadīumā, ja tās ģenētiskā māte (resp., olšūnas devēja) ir viena sieviete, bet viņu kā embriju
ir iznēsājusi otra sieviete. Acīmredzot, ievērojot diskriminācijas aizliegumu “dzimšanas”
dēļ, šādi un līdzīgi gadījumi likumdevējam vēl būs jārisina ar likumu.
143. Ar personas izcelsmi tiek apzīmēta personas piederība noteiktai sociālai šķirai,
-Lānim vai kārtai, kas tiek iegūta (mantota) ar piedzimšanu.
Šodien Latvijā šis jautājums vairs nav nozīmīgs. Kārtas Latvijā ar likumu tika atcel
ti? jau 1919. gadā, bet padomju okupācijas perioda - parasti nepublicēti un slepeni rnekšraksti par noteiktām privilēģijām “proletāriskas” izcelsmes personām (piemēram,
uzņemot augstskolā) vai ierobežojumiem “buržuāziskas” izcelsmes personām (piemē:im , saņemot atļauju ārzemju ceļojumiem), ir zaudējuši spēku, vēlākais, ar valsts neat
karības atjaunošanu.
e. Dzim um s
144. Ar dzimumu ir domāts bioloģiskais dzimums. Šeit pieder arī dažādas bioloģis
kas novirzes (transseksualitāte u.c.).
Atšķirīga attieksme, kas balstās uz dzimumu, pieļaujama tikai ļoti ierobežotā mērā, ja
Konkrētā situācijā tas ir attaisnojams tieši ar dzimuma bioloģiskajām īpatnībām. Šajos
ietvaros ir pieļaujams īpašs atbalsts mātēm (sakarā ar dzemdībām un zīdaiņa aprūpi,
nevis sakarā ar audzināšanu, kas vienādā mērā ir arī tēvu tiesības un pienākums). Tur
pretim īpaši smaga darba aizliegumi sievietēm parasti būs pretrunā ar atšķirīgās attieks
mes aizliegumu. Piemēram, tā kā nav pierādīts, ka nakts darbs sievietēm, pamatojoties
uz bioloģiskajām atšķirībām, būtu kaitīgāks nekā vīriešiem, tad šis sieviešu aizsardzībai
Tadeļ apšaubāms ir Tiesibsarga likuma 5. panta 2. daļas noteikums, ka par Tiesibsargu nevar but Latvijas
pilsonis ar vēl citas valsts pilsonību. Tiesībsarga likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 25. aprīlis, Nr. 65
3433).
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domātais aizliegums nav pieļaujams.102 Tāpat tikai vīriešu pakļaušana obligātajam civila
jam ugunsdzēsības dienestam nav pieļaujama, jo šis dienests vīriešiem ir tikpat bīstams
un nepatīkams kā sievietēm.103
Uz dzimumu balstīta atšķirīga attieksme nav attaisnojama ar abu dzimumu tradicio
nālajām sociālajām lomām. Piemēram, lai arī dienests bruņotajos spēkos tradicionāli
ietilpst vīriešu sociālajā lomā, aizliegums sievietēm brīvprātīgi dienēt militārajās kaujas
vienībās ir pretrunā ar diskriminācijas aizliegumu.104

f. Vecums
145. Diskriminācijas aizliegums vecuma dēļ ir pavisam jauna attīstība modernajās
cilvēktiesībās. Vecums kā aizliegtais kritērijs nesen ir iekļauts arī abās jaunākajās Eiropas
valstu konstitūcijās - Somijas 1999. gada konstitūcijā105 (6. panta otrā daļa) un Šveices
1999. gada konstitūcijā (8. panta otrā daļa). Vēl pēc gada - 2000. gadā - tas tika iekļauts
arī Eiropas Pamattiesību hartas 21. panta diskriminācijas aizlieguma aizliegto kritēriju
katalogā, kuru papildina 25. pants, kas pozitīvi nosaka vecāka gadagājuma cilvēku tiesī
bas, bet 24. pants nosaka - bērna cilvēktiesības.
146. Diskriminācijas aizliegums vecuma106dēļ balstās uz mūsdienu tiesībfilozofisko at
ziņu, ka cilvēka mūža visi posmi principā ir vienvērtīgi. Tādēļ īpašu vecuma grupu aizsar
dzība sociālu iemeslu dēļ ir pieļaujama un nepieciešama. Tas attiecas uz bērniem un veciem
ļaudīm. Bērnu un veco ļaužu īpašā aizsardzība jau konstitucionālā līmenī ir sabalansēta ar
komentējamā panta diskriminācijas aizliegumu vecuma dēļ: Satversmes 110. pants nosaka
īpašu valsts atbildību par bērniem, bet 109. pants - par veciem ļaudīm.
147. Aktuāla problēma šajā kontekstā ir valsts noteikti profesiju, amatu un nodarbo
šanās aizliegumi, kas automātiski stājas spēkā, sasniedzot zināmu vecumu. Šie aizliegu
mi ierobežo Satversmes 106. pantā garantētās tiesības ikvienam brīvi izvēlēties nodarbo
šanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.107Kā šie aizliegumi form u
lēti - kā līdzšinējā darba turpināšanas nepieļaujamība, kā izslēgšana no kandidēšanas, kā
izslēgšana no attiecīgās izglītības vai kvalifikācijas iegūšanas vai citādi - nav svarīgi. Tas,
ka aizliegtā kritērija piemērošana vienlaikus skar arī citas pamattiesības - šajā gadījumā
106. pantā garantētās pamattiesības uz brīvu nodarbošanās un darbavietas izvēli - tikai
vēl vairāk uzsver, ka aizliegtā kritērija piemērošana ir pieļaujama tikai ļoti retos izņēm u
ma gadījumos, kurus attaisno īpaši svarīgi iemesli (aizliegums strādāt noteiktās profesi
jās pēc zināma vecuma sasniegšanas - piespiedu pensionēšana - izņēmuma kārtā varētu
būt pieļaujama, piemēram, attiecībā uz pilotiem vai ugunsdzēsējiem).
102 Sal. Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa, BVerfGE 85, 191, 207.
103 Sal. Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa, BVerfGE 92, 91, 109.
104 ES tiesas 11.01.2000. spriedums lietā: C-285/98.
105 Tomēr jau pirm s tam , 1995. gadā, līdzšinējā 1919. gada konstitūcija tika grozīta, 5. panta pirmajā daļā kā
aizliegto kritēriju nosakot ari vecumu.
106 Skat. izvērstāk: Levits E. Par tiesiskās vienlīdzības principu. Par līdztiesību likum a un tiesas priekšā un dis
krim inācijas aizliegum u. Par Satversmes 91. pantu. Latvijas Vēstnesis, 2003. 8. maijs, Nr. 68, C. 6. f. punkts.
107 Uz Satversmes 91. panta otrajā teikum ā iekļautajiem aizliegtajiem kritērijiem neattiecas iespēja attaisnot
diskrim ināciju ar likumu, kas atbilst Satversmes 116. pantam (skat. turpat A daļas 3. b. punktu).
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148. Jautājumu ir dziļi izanalizējusi Satversmes tiesa savā 2003. gada 20. maija sprie: _mā lietā Nr. 2002-21-01. Lieta bija par to, ka likums aizliedza augstskolu mācību spē
l ē m turpināt darbu pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas. Tiesa konstatēja, ka “galvenajam
*T-.:erijam, lai personas varētu pretendēt uz apstrīdētajās normās minētajiem akadēm iska : un administratīvajiem amatiem, jā b ū t nevis šo personu vecumam, bet gan to spējām
kvalifikācijai, kā to paredz Satversmes 106. pants.”10*

Ari Eiropas Savienības tiesa uzmanīgi, tomēr skaidri iezīmē virzienu uz vecuma dis•nminācijas attaisnojuma ierobežošanu.109 ASV piespiedu pensionēšana tika aizliegta
__ 1978. gadā.110
149. Jāņem vērā, ka noteiktas profesijas vai nozares darbinieku “atjaunināšana” pati
rar sevi nevar būt leģitīms mērķis vecuma diskriminācijas attaisnojumam, jo, kā jau
minēts, visi cilvēka mūža posmi uzskatāmi par vienvērtīgiem. Tomēr leģitīms mērķis
ir būt pasākumiem, kas vērsti uz izlīdzinātu visu vecumu cilvēku pārstāvību attiecīgajā
- : zarē vai profesijā. Arī ņemot vērā iedzīvotāju demogrāfisko situāciju, it sevišķi Latvijā,
nespiedu pensionēšana būtu pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos. Katrā ziņā tai jārūt samērīgai, turklāt šeit piemērojams stingrs standarts.
g. Invaliditāte
150. Invaliditāte nozīmē ilgstošus111 un anorm ālus112 cilvēka fizisko, psihisko vai ga
rīgo funkciju traucējumus.113
Diskriminācijas aizliegums invaliditātes dēļ aizliedz ar invaliditāti saistīt tiesiski ne
gatīvas sekas.
Pamatojoties uz no sociāli atbildīgas valsts virsprincipa izrietošo valsts pienākumu
uzlabot mazaizsargātu sociālu grupu situāciju, ir pieļaujami pasākumi, kas atvieglotu
invalīdu stāvokli un veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā. Piemēram, uzņēmumos un
v alsts dienestā var tikt noteiktas kvotas, kas rezervētas invalīdiem.
h. Ģ enētiskās īpašības

151. Diskriminācija ģenētisko īpašību dēļ pamazām kļūst aktuāla sakarā ar pēdējos
gados zinātnē panākto cilvēka ģenētiskā koda atšifrēšanu. Tas paver iespēju izvērtēt cil
vēka ģenētiskās īpašības, iespējas un riskus. Agrāk tie piederēja pie cilvēka dzīves nezinā
mās nākotnes, tagad tos ir iespējams paredzēt. Attiecīgais cilvēks no tā izvairīties nevar;
v iņ š vārda tiešā nozīmē ar attiecīgajām īpašībām ir “iezīmēts”: kas agrāk bija liktenis,
tagad var kļūt par netaisnību. Dalīšana pēc ģenētiskajām īpašībām varētu “negatīvi iezī
mēto” cilvēku dzīvi padarīt grūtāku, turklāt bez izredzēm no tā izvairīties.
* Satversmes tiesa. 2002-21-01. 20.05.2003. 3.3. punkts.
' Skat. plašāk Rebhahn R. A lterdiskrim inierung in der Judikatur des EuGH. W irtschaftsrechtliche Blätter.

Vol. 25, 2011, Nr. 4, S. 173 ff.
Age D iscrim ination in employment Act of 1967, as am ended 1978. Pieejams: http://www.eeoc.gov/law s/
sta tu tes/adea. c f m.

Tādēļ principā pārejoši veselības traucējum i (arī ilgstoša slimība) nav invaliditāte, taču tie var kļūt par
invaliditāti, ja zūd reālas izredzes izveseļoties.
: Funkciju traucējum i, kas rodas novecošanas procesa rezultātā, nav uzskatāmi par invaliditāti.
;s Seifert K.H., Höm ig D. (Hrsg.). Grundgesetz f ü r die Bundesrepublik Deutschland. Taschenkommentar.
6. Aufl. Baden-Baden, 1999, Art. 3, Rd Nr. 20.
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Tādēļ pēdējos gados ir panākta vienprātiba, ka arī ģenētiskās īpašības kā aizliegtais
kritērijs iekļaujams diskriminācijas aizliegumā.114 Starptautiskā līmenī diskrimināciju
ģenētisko īpašību dēļ tagad aizliedz 1997. gada Eiropas Padomes Bioētikas konvencija.
152. Ģenētiskās īpašības kā diskriminācijas iemesls varētu kļūt praktiski nozīmīgas
sevišķi divos gadījumos.
Pirmkārt, pieņemot darbā - cilvēkam ar negatīvu ģenētisku prognozi varētu būt grū
tāk atrast darbu (jo, piemēram, paredzams, ka viņš biežāk varētu slimot, ka viņam trūkst
kādas darbam nepieciešamas īpašības). Šeit attaisnojums būtu pieļaujams retos izņēmu
ma gadījumos.
Otrkārt, apdrošināšanas sistēmā - no cilvēka ar negatīvu ģenētisku prognozi varētu
tikt prasītas augstākas apdrošināšanas prēmijas. Šeit attaisnojums vispār nebūtu pieļau
jams.

i. Seksuālā orientācija
153. Diskriminācijai seksuālās orientācijas dēļ Eiropas kultūrā ir senas tradīcijas. Ti
kai pēdējās divās dekādēs tā ir atzīta par nepieņemamu.115 Eiropas Pamattiesību hartas
21. pants tagad expressis verbis aizliedz diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ.
154. Tomēr šeit nepieciešama diferencēta pieeja. Ne katra seksuāla orientācija pati
par sevi ir atzīstama vai pieļaujama. Tādēļ labs orientieris būtu formulējums Šveices
1999. gada konstitūcijā, kas runā par “dzīvesveidu”. Tikai tad, kad seksuālā orientācija
ir kristalizējusies par konkrētu, normatīvi atzīstamu dzīvesveidu, tā varētu tikt uzskatī
ta par aizliegto kritēriju.116 Tas jo sevišķi attiecas uz homoseksualitāti. Pēdējās dekādēs
sabiedrības attieksme pret to ir mainījusies, daudzās valstīs homoseksuālās partnerat
tiecības ir tiesiski atzītas.117 Taču tas nenozīmē, ka tās juridiski būtu pilnībā jāpielīdzina
tradicionālajai (t.i., heteroseksuālajai) laulībai, jo laulība ir “pirmsjuridiska”, attiecīgajā
kultūrā tradicionāli izveidojusies institūcija, kuru valsts kā jau eksistējošu vienīgi atzīst,
nevis konstituē.118 Latvijā to nepieļauj arī Satversmes 110. pants, kas nosaka, ka laulība ir
savienība starp vīrieti un sievieti.
j. Reliģija
155. Aizliegta ir jebkura atšķirīga attieksme saistībā ar reliģiju. Pašu reliģijas brīvību
garantē Satversmes 99. pants. Iedzīvotāju līdztiesību neatkarīgi no viņu attieksmes pret
reliģiju nosaka arī Reliģisko organizāciju likuma 4. pants.
Tradicionālo konfesiju īpašās tiesības (it sevišķi tiesības laulāt) ir attaisnojamas ar to,
ka šīs konfesijas gadsimtu gaitā ir devušas savu pienesumu latviešu nācijas identitātes
un vēlāk līdz ar to arī Latvijas valsts nacionāli kulturālās identitātes veidošanā, bet valsts
114 Skat. plašāk Zilgalvis P. Bioētikas konvencija un indivīda tiesiskā aizsardzība. Likums un Tiesības,
2. sēj., Nr. 3 (7), 2000. gada marts, 71.-73. lpp.
115 Skat. plašāk W intemute R. Sexual O rientation and H um an Rights. Oxford: Oxford University Press, 1995.
116 Sal. Mueller J.P. Grundrechte in der Schweiz. Im R ahm en der Bundesverfassung von 1999, der UNO -Pakte
u n d derE M R K . 3. Aufl. Bern, 1999, S. 426.
117 Šādas oficiāli reģistrētas partnerattiecības tagad pastāv Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Nīderlandē
u.c. valstīs.
118 Sal. Vācijas Federālā konstitucionālā tiesa, NJW 1993, 3058.
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centitāte ir Satversmes pamatvērtība, kuras gaismā jāinterpretē citas Satversmes nor~ īs , tajā skaitā arī komentējamais pants.

k. Politiskā un cita pārliecība
156. Politiskās un citas (piemēram, zinātniskās, sadzīviskās u.c.) pārliecības brīvību
:irantē Satversmes 99. un 100. pants. Komentējamā panta diskriminācijas aizliegums aiz_riz atšķirīgu valsts attieksmi, ja tā ir balstīta uz personas politisko vai citu pārliecību.
Atsevišķos gadījumos - samērīguma principa ietvaros - politiskā pārliecība var būt
' īlifikācijas kritērijs (sal. Satversmes 106. panta pirm o teikumu), pieņemot darbā valsts
-m e stā . Demokrātiskās valsts iekārtas funkcionēšana prasa, ka valsts dienesta darbi- : i e m - ierēdņiem, karavīriem, bet zināmās pozīcijās arī līgumdarbiniekiem - jābūt
r iriīecinātiem demokrātiskās valsts iekārtas (nevis noteiktas politiskas partijas!) pārrlviiem un aizstāvjiem.119
1. Pasaules uzskats
157. Pasaules uzskats ir pasaules filozofisks izskaidrojums.

m. Partijas piederība
158. Partijas piederība kā aizliegtais elements ir specifiska Latvijas konstitucionālā
umdevēja reakcija uz padomju okupācijas režīma totalitāro vienpartijas sistēmu.
159. Partijas piederība nevar būt par iemeslu atšķirīgai attieksmei attiecībā uz valsts
i.rnesta darbiniekiem, ja vien noteikta partijas piederība nenorāda uz antidemokrātisku
r 'itisku pārliecību.120 Tādēļ, ja attiecīgā pozīcija ir pietiekami jūtīga, tad antidemokrā
tisku partiju biedrus var neuzņemt valsts dienestā vai atlaist no tā.121
160. Turpretim partijas piederība var būt par iemeslu atšķirīgai attieksmei attiecībā
—' politiskiem amatiem. Tā tieši ir demokrātijas būtība, ka partijas sacenšas savā starpā,
iegūtu politiskus amatus un ar to starpniecību veidā īstenotu savu politiku.
161. Partijas piederība kā aizliegtais kritērijs pieļauj arī antidemokrātisku politisku
: -rtiju aizliegšanu vai darbības ierobežošanu, lai novērstu demokrātiskās valsts iekārtas
.rvlraudēj urnu.122

n. Sociālais stāvoklis un sociālā izcelsme
162. Sociālais stāvoklis ir cilvēka pozīcija sabiedrības sociālajā hierarhijā, kas pa- itojas uz piederību zināmām sabiedrības institūcijām, ienākum u un īpašumu, amar_. profesiju, izglītību un līdzīgām kategorijām, kā arī piederību noteiktam sociālam
>kat ECT spriedums Vogt v. Germ any. 17851/91, 26.09.1995. Levits E. Cilvēka uzskatu un biedrošanās
r-- ība un ierēdņa lojalitātes p ien ā ku m s p ret valsti. Juristu Žurnāls, Nr. 5; Cilvēktiesību Žurnāls, Nr. 6,1997,
99 -94. lpp.

- 5aL Tiesībsarga 2008. gada oktobra atzinums par iespējamu tiesību pārkāpum u, noraidot vēstnieka kanradatūru. Pieejams: http://www .tiesibsargs.lv/lat/petijum i_un_viedokli/viedokli/?doc= 404.
- ?kat. ECT spriedums Vogt v. G erm any. 17851/91, 26.09.1995.
ECT spriedums Refah Partisi (The Welfare Party) and others v. Turkey. 41340/98,41342/98,41343/98,
4 JM 4 /9 8 ,13.02.2003. Para. 86.-136.
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slānim, šķirai vai kārtai. Sociālais stāvoklis ir sabiedrības labumu sadales sistēmas re
zultāts. Savukārt sociālā izcelsme ir sociālais stāvoklis, kas iegūta ar ģimenes saišu
piederību.
163. Diskriminācijas aizliegums sociālā stāvokļa dēļ ir cieši saistīts ar Satversmes
1. pantā ietverto sociāli atbildīgas valsts virsprincipu (sal. 50. p.). Tas uzliek valstij
pienākumu savu politiku vērst uz sociālā un mantiskā stāvokļu izlīdzinājumu, nevis
uz sociālo un mantisko atšķirību nostiprināšanu un izvēršanu. Interpretējot šo aizliegto
kritēriju, jāņem vērā ari sociāli atbildīgas valsts virsprincipa izvērsums Eiropas Cilvēk
tiesību hartā un Eiropas Sociālajā hartā.
Tādēļ nav pieļaujams diferencēt valsts labumu saņēmējus pēc to iemaksām vispārējā
valsts budžetā (samaksātā nodokļu daudzuma) tādā veidā, ka tie, kas ir iemaksājuši valsts
budžetā vairāk, saņemtu vairāk labumu nekā tie, kas iemaksājuši mazāk. Piemēram, to
vecāku bērniem , kuri samaksājuši vairāk nodokļu, nedrīkst tikt piešķirtas tiesības iet
labākās valsts skolās nekā to vecāku bērniem , kuri nav maksājuši tik daudz nodokļu.
Tāpat valsts apmaksāti medicīnas pakalpojumi nedrīkst būt dažādi atkarībā no tā, vai un
cik attiecīgā persona ir maksājusi nodokļus, piešķirot tiem, kas maksājuši vairāk nodok
ļu, tiesības uz augstāku pakalpojumu līmeni nekā tiem, kas maksājuši mazāk nodokļu.
Vajadzība pēc medicīniskā pakalpojuma ir atkarīga tikai no medicīniskā slēdziena, nevis
no tā, cik katrs ir iemaksājis valsts vispārējā budžetā, vecuma vai citiem kritērijiem, kam
nav sakara ar objektīvo medicīnisko nepieciešamību. Valstij esošie resursi tādēļ ir jāsada
la vienādi (tomēr valsts var organizēt sistēmu, kur cilvēki var brīvprātīgi veikt iemaksas,
par to pretī saņemot labākus medicīnas pakalpojumus). Turpretim bērnu pabalsts no
budžeta līdzekļiem drīkst būt lielāks tieši ģimenēm ar mazākiem ienākumiem.

o. Dienesta stāvoklis
164. Ar dienesta stāvokli ir domāta noteikta pozīcija valsts dienestā vai politisks
amats. Šis aizliegtais kritērijs ir reakcija uz padomju okupācijas režīma nomenklatūras
sistēmu.
165. Praktiski nozīmīgs šeit varētu būt tikai privileģēšanas gadījums. Šis kritērijs
aizliedz izmantot dienesta stāvokli, lai iegūtu privilēģijas, kam nav sakara ar attiecīgo
pozīciju un kas nav arī uzskatāmas par atalgojuma elementu vai nepieciešamas dienesta
pienākumu pildīšanai, piemēram, reprezentācijai.
Piemēram, apšaubāms būtu noregulējums, ar kuru noteiktām amatpersonām privā
tai lietošanai tiktu piešķirta vasarnīca.

p. Manta
166. Iepriekš teiktais par sociālo stāvokli attiecas arī uz diskriminācijas aizliegumu
mantas dēļ.
Taču tas neaizliedz, piemēram, progresīvu ienākumu nodokli, jo tas ir saistīts nevis
ar mantu kā tādu, bet gan ar attiecīgās personas ekonomisko spēju piedalīties valsts uz
turēšanā. Šī spēja cilvēkiem, kam ir vairāk mantas, ir lielāka, tādēļ ari viņiem iespējams
uzlikt lielākus nodokļus.
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r. Citi līdzīgi apstākļi
167. Komentējamā otrā teikuma vārdiskais formulējums liek secināt, ka tā interpre
tācijas ceļā noskaidrotais aizliegto kritēriju katalogs ir atvērts.
Tas paver iespēju likumdevējam, pārvaldes praksei, judikatūrai un tiesību zinātnei,
jckoiot sabiedrības attīstībai un izvērtējot nepieciešamību, nostiprināt jaunus aizliegtus
kritērijus.
Piemēram, iespējams, ka par aizliegto kritēriju nākotnē varētu izveidoties veselība
•-> iau iekļauta Somijas 1999. gada konstitūcijas 6. panta pirmajā daļā) vai dzīvesveids123
y . eices 1999. gada konstitūcijas 8. panta otrā daļa).

F. Vienlīdzības principa pārkāpuma sekas
168. No vienlīdzības principa pārkāpuma sekas ir dažādas, atkarībā no tā, vai pār•Ipta ir šī principa pozitīvā formula - vienādās situācijās ir jābūt vienādai attieksmei i: negatīvā formula - dažādās situācijās ir jābūt dažādai attieksmei.
169. Pirmajā (pozitīvajā) gadījumā no neattaisnotas nevienlīdzības konstatējuma
iutomātiski izriet tās prettiesiskums. Tas dod personai, kura atrodas neizdevīgākajā
situācijā, tiesības prasīt, lai attieksme pret viņu būtu tāda pati kā pret personu, kura at-;d as izdevīgākajā situācijā. Prasības pamats ir speciālais likums, kas satur tiesības uz
i žnlīdzību, saistībā ar komentējamo pantu, vai, ja speciālā likuma nav, tieši kom entēja
mais pants.
170. Turpretim otrajā (negatīvajā) gadījumā persona, pret kuru attiecas tāpat kā pret
n rso n u salīdzināmajā situācijā, taču kura atrodas citādā situācijā, nevar, balstoties uz
lenlīdzības principu, automātiski prasīt kādu noteiktu citādu attieksmi: šeit trūkst salī
dzināmās situācijas, uz kuru šai attieksmei vajadzētu orientēties. No tā, ka pret attiecīgo
personu ir jāizturas citādi, vēl nav iespējams izsecināt, kādai šai attieksmei ir jābūt.
171. Tādēļ gadījumā, ja tiek konstatēts, ka divās dažādās situācijās attieksme ir vie
nāda, tā ir uzskatāma par prettiesisku vienlīdzības principa pārkāpumu tikai tad, ja vie
nādā attieksme ir patvaļīga, t.i., bez jebkāda saprātīga pamatojuma.124
Tādā gadījumā valstij ir pienākum s attiecīgo attieksmi mainīt. Taču kādai jābūt šai
atai attieksmei, paliek valsts ziņā. Ja - visai stingrais - patvaļīguma nosacījums nav iz
pildīts, tādā gadījumā abu salīdzināmo situāciju faktiskā dažādība nav uzskatāma par
netiekam u, lai attiecīgais noregulējums tiktu atzīts par prettiesisku.
Tātad noteiktos gadījumos komentējamais pants var būt par pamatu, lai panāktu di*crencētāku, smalkāku noregulējumu, ja līdzšinējais noregulējums ir pārāk rupjš, nepie
liekami diferencēts (t.i., vienādi regulē divas p ārāk atšķirīgas situācijas).
172. Piemēram, Saeimas vēlēšanu 5. panta 5. punkts nosaka, ka personas, kuras “ir

ai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai
pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki”, nevar kandidēt Saeimas vēlēšanās. Likuma
mērķis ir nepieļaut, ka parlamentā tiek ievēlētas personas, kas, kalpojot okupācijas režī
1 Piemēram, noteiktas kopdzīves formas, zemnieka dzīvesveids, ceļotāju dzīvesveids u.tml. Dzīvesveidu
r.uralitāte, iespēja izvēlēties starp tiem nākotnē sabiedrības apziņā varētu iegūt lielāku nozīmi.
;i Sal. Sachs M. Verfassungsrecht II. Grundrechte. Berlin: Springer, 2000, S. 232 ff.
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ma represīvajiem dienestiem, piedalījušās Latvijas tautas apspiešanā un kolaborējušas ar
šo režīmu. Šāds ierobežojums principā atzīstams par leģitīmu, jo tas ir nepieciešams, lai
nostiprinātu tautas uzticību demokrātiskas valsts institūcijām .125 Tomēr likums neņem
vērā, ka atsevišķos gadījumos šie okupācijas režīma darbinieki savu m orālo un politisko
vainu varētu būt izpirkuši, aktīvi darbojoties neatkarīgās Latvijas atjaunošanā. Turklāt
aizliegumam pakļauti arī citu ārvalstu dienestu darbinieki, kam nav nekāda sakara ar
Latvijas okupāciju un tautas apspiešanu.
173. Satversmes tiesa savā 2006. gada 15. jūnija spriedumā Nr. 2005-13-0106 vēlreiz
apstiprināja, ka šie vēlēšanu tiesību ierobežojumi principā ir leģitīmi un atbilst Satvers
mei. Tomēr tā konstatēja, ka šie ierobežojumi attiecas uz visām personām, kas padomju
represīvo orgānu sastāvā palīdzēja īstenot okupācijas režīmu, neņemot vērā to, ka dažas
no šīm personām vēlāk Latvijas valstij izšķirošā situācijā nostājās neatkarības pusē un
aktīvi palīdzēja Latvijas valsti atjaunot. Satversmes tiesas ieskatā šeit likums atšķirīgas
situācijas bija vērtējis vienādi (sprieduma 20.1. punkts): “Satversmes tiesa ir secinājusi,

ka tiesiskās vienlīdzības princips pieļauj un p a t prasa atšķirīgu attieksmi pret personām ,
kas atrodas atšķirīgos apstākļos. Tikai tad, j a tiek konstatēts, ka pastāv objektīvs un saprā
tīgs pam ats, vienlīdzības princips pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām , kas atrodas
vienādos apstākļos, vai vienādu attieksmi pret personām , kas atrodas atšķirīgos apstākļos
(..). Tādējādi pret personām , kuras Latvijas valstij kritiskajā laikā izdarījušas nepārpro
tamu izvēli p a r labu Latvijai kā neatkarīgai un dem okrātiskai republikai, un sniegušas tai
savu atbalstu, ir nepieciešama atšķirīga attieksme. Likumdevējs, nosakot vienlīdz smagus
pasīvo vēlēšanu tiesību ierobežojumus visiem bijušajiem VDK štata darbiniekiem un nepa
redzot iespēju atšķirīgi izturēties pret personām , kuras ar savu rīcību sekmējušas Latvijas
kā neatkarīgas un dem okrātiskas republikas atjaunošanu, ir pieļāvis vienādu attieksmi
pret personām , kas atrodas būtiski atšķirīgos apstākļos. Šādai attieksm ei nav saprātīga un
objektīva pam ata.”
Tādējādi likums attiecībā uz šīm personām ir pretrunā ar vienlīdzības principu.
174. No šīs Satversmes tiesas judikatūras izriet, ka persona, pret kuru valsts nepama
toti attiecas tāpat kā citu personu, pret kuru noteiktie ierobežojumi ir pamatoti, nav sais
tīta ar šiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka likums, kas pamatoti nosaka ierobežojumus
kādam personu lokam, bet nepamatoti iekļauj tajā arī personas, kas atrodas atšķirīgā si
tuācijā, principā paliek spēkā attiecībā uz tām personām, pret kurām šie ierobežojumi ir
noteikti pamatoti, bet nav spēkā attiecībā uz tām personām, pret kurām šie ierobežojumi
noteikti nepamatoti. Tādā veidā ar tiesas spriedumu atsevišķai personai, balstoties uz to,
ka tā atrodas atšķirīgā situācijā, iespējams panākt likuma diferenciāciju un individuālā
kārtā ar komentējamā panta palīdzību - bez tā, ka likums tiek atcelts! - atbrīvoties no
tur noteiktā ierobežojuma.

125 Skat. plašāk Calhoun N. The Dilemmas o f Justice in Eastern Europe’s Democratic Transitions. New York:
Palgrave Macmillan, 2004. Sal. arī ECT spriedums Zdanoka v. Latvia. 58278/00, 16.03.2006. Para. 115.-136.,
kā arī tiesneša Egila Levita atsevišķās domas pie ECT sprieduma Ždanoka v. Latvia. 58278/00, 17.06.2004.
Para. 24.-25.
118

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

92. Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un
likumiskās intereses taisnīgā tiesā.
Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa
aina nav atzīta saskaņā ar likumu.
Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā
ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.
Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.
Jautrīte Briede, Ieva Višķere,
Gatis Litvins, Agris Bitāns, Edvīns Danovskis
S a tu r a r ā d ītā js
*_ ievads............................................................................................................................................ 120
1 Panta k o n stru k cija .............................................................................................................. 120
1 Tiesību vēsturiskā attīstība................................................................................................120
3 Komentējamā pantā minētās tiesības starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos ... 121
- Komentējamā pantā minētās tiesības citu valstu konstitūcijās.............................. 122
3 NET. ersmes 92. panta ģenēze................................................................................................... 123
C Tiesību uz taisnīgu tiesu konstrukcija Satversmes 92. pantā....................................... 124
I Tiesību uz taisnīgu tiesu saturs (92. panta pirmais teikum s)................................. 124
1.1. Vispārīgas piezīm es................................................................................................... 124
1.2. Jēdziens “ikviens” un “tiesības un likumiskās intereses” ............................... 127
1.3. Tiesas pieejam ība....................................................................................................... 129
1.4. Tiesas pieejamības ierobežojum i...........................................................................131
1.5. Tiesības uz tiesas nolēmuma pārsūdzību............................................................ 133
1.6. Procesuālā līdztiesība................................................................................................134
1.7. Pierādījum i...................................................................................................................136
1.8. Tiesības būt klāt tiesas sēdē un tiesības uz mutvārdu p rocesu .................... 136
1.9. Lietas izskatīšanas atklātums (publiskums)........................................................138
1.10. Lietas izskatīšana saprātīgā term iņā...................................................................139
1.11. Tiesības uz motivētu tiesas spriedum u............................................................. 140
1.12. Tiesības uz efektīvu sprieduma iz p ild i............................................................. 141
1.13. Neatkarīga un objektīva ar likumu izveidota tiesa........................................ 141
1.14. No tiesībām uz taisnīgu tiesu izrietošais minimālais standarts krimināllietās....142
115. Tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesiskā paļāvība................................................143
1 Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta
«sk aņ ā ar likumu (92. panta otrais teik u m s)............................................................. 144
7.;>ības uz atbilstīgu atlīdzinājumu (92. panta trešais teikum s)...........................148
5 1. Vispārīgas piezīm es................................................................................................... 148
119

92. pants

3.2. Jēdziena “atbilstošs atlīdzinājums” saturs........................................................... 149
3.3. Atbilstoša atlīdzinājuma piemērošanas priekšnosacījum s............................151
3.4. Atbilstoša atlīdzinājuma piemērošana ............................................................... 155
3.5. Atbilstoša atlīdzinājuma piemērošanas m ērķis................................................. 158
4. Tiesības uz advokāta palīdzību (92. panta ceturtais teiku m s)............................... 160

A.Ievads
1. P a n ta k o n stru k cija
1. Satversmes 91. pants sastāv no četriem teikumiem, katrs no kuriem ietver patstā
vīgu plašu tiesību loku - tiesības uz taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpcijas principu,
tiesības uz atlīdzinājumu un tiesības uz advokāta palīdzību. Tāpēc katrā teikumā garan
tēto tiesību term ini šajā komentārā aplūkoti attiecīgajā sadaļā.
2 . T iesīb u v ēstu risk ā a ttīstīb a
2.

Nav iespējams runāt par visu Satversmes 91. pantā minēto tiesību vienlaicīgu

attīstību. Ja tiesības uz taisnīgu tiesu un nevainīguma prezumpcija uzskatāmas jau par
pirmās paaudzes cilvēktiesībām, tad tiesības uz advokāta palīdzību pieder pie krietni
jaunākām tiesībām.
3.
Ziņas par civiltiesisko strīdu izšķiršanu tiesās, kā arī personu sodīšanu tiesā at
rodamas jau tiesību avotos par Seno Romu, Seno Grieķiju un citur.1 Tiesības uz to, ka
civiltiesiskos strīdus izšķir un vainīgajiem sodu piespriež tiesa, attīstās līdz ar valsts ra
šanos un attīstību, tādā veidā aizstājot pirm atnējā sabiedrībā valdošo pašizrēķināšanos.2
Kā nozīmīgs tiesību uz taisnīgu tiesu avots bieži tiek minēta 1215. gada Magna Carta

Libertatum, kas noteica, ka neviens nevar tikt ieslodzīts vai nevienam nevar tikt atņem
ta brīvība bez sprieduma. Pēc tam tiesības uz taisnīgu tiesas procesu parādās vairākos
dokumentos, piemēram, Edvarda III Halsbury Statutes, kas noteica, ka nevienam nevar
atņemt īpašumu un neviens nevar tikt notiesāts bez taisnīga [tiesas] procesa.3 Savukārt
1679. gada H abeas Corpus Act, ar kuru tika nostiprināta prakse, ka tiesas var izdot pavē
les iedzīvotāju aizsardzībai no karaļa administrācijas patvaļas,4 varētu uzskatīt par tiesī
bu uz aizsardzību administratīvajās tiesās pirmsākumu. Jo īpaši tiesības uz taisnīgu tiesu
ir attīstījušās pēdējos divsimt gados.5
4.
Arī tiesības uz atlīdzinājumu plašākā nozīmē ir vienas no senākajām tiesībām.
Piemēram, romiešu tiesībās IV gadsimtā pirms mūsu ēras ar likumu bija nostiprinātas
tiesības ne tikai atgūt savu mantu no nelikumīga valdītāja, bet arī pieprasīt atlīdzināju1 Skat., piem ., Valsts un tiesību vēsture jedzienos un terminos. Sast.
101.-115. lpp.

P. Valters. 2. izd. Rīga: Divergens, 2001,

2 Skat., piem., Новицкий И. Б. Основы римского права. М осква: Юридическая Литература, 1972, с. 43.
J Citēts Pēc Clayton R„ Tomlinson H. Fair TrialRights. Oxfc rd: Oxford Universitypress, 2006, p. 6.
4 Pleps J„ Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Rig; i: Latvijas Vēstnesis, 2004, 540. lpp.
5 Clayton R„ Tomlinson H. Fair Trial Rights. Oxford: Oxford University press, 2006, p. 7.
120

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

- _ šīs mantas vērtībā.6 Savukārt tiesības uz atlīdzinājumu pret valsti radušās salīdzinoši
-r-en . tā kā ilgu laiku valdīja uzskats par valsts netaisnīga nodarījuma neiespējamību.7
--ttnēram, valsts atbildības institūta pirmsākumi Vācijā datējami ar 1794. gadu.8
5.
Tiesības uz advokāta palīdzību vēsturiski ir attīstījušās kā tiesības pieaicināt savu
. : kātu. Savukārt tiesības uz to, ka juridisko palīdzību noteiktos gadījumos nodrošina
attīstījušās tikai pagājušā gadsimta otrajā pusē.9
3 . K o m e n tē ja m ā p a n tā m in ē tā s tiesības
sta rp ta u tisk a jo s cilvēk tiesīb u d o k u m en to s
6.
Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā iekļautas divas no komentējamā panta izriefcšās tiesības - tiesības uz taisnīgu tiesu un nevainīguma prezumpcijas princips. Deklaricra s 10. pants noteic, ka katram cilvēkam viņa tiesību un pienākumu noskaidrošanai,
i l iri lai noteiktu viņam izvirzītās kriminālās apsūdzības pamatotību, ir tiesības sakarā
ir -risu personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā prasīt, lai viņa lietu, atklāti un ievēvisas taisnīguma prasības, izskatītu neatkarīga un objektīva tiesa. Savukārt 11. pan
tu T.rmajā daļā noteikts, ka katram cilvēkam, kam inkriminēts kriminālnoziegums, ir
-'esības tikt uzskatītam par nevainīgu, kamēr viņa vaina nebūs pierādīta saskaņā ar liku- - iiklātā tiesas procesā, kurā viņam tiek nodrošinātas visas iespējas uz aizstāvību.
Samērā plaši komentējamā pantā ietvertās tiesības ir iekļautas Starptautiskā
: l c j par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (turpmāk - Pakts) 14. pantā un Eiror is Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk - Konvencija)
- : _ntā. Tā Pakta 14. pants noteic gan personu vienlīdzību tiesā, gan to, ka katram ir tieār-is kriminālapsūdzības lietā vai civilprocesā uz to, lai lietu taisnīgi un publiski izskatītu
^•• _nā ar likumu izveidota kompetenta, neatkarīga un objektīva tiesa. Gan Paktā, gan
>1: -.vencijā noteikti ari pieļaujamie ierobežojumi publiskumam tiesas procesā. Attiecībā
_ - nminālapsūdzību ietverta nevainīguma prezumpcija, kā arī citas garantijas - būt
r._-: rmētam par apsūdzību, pietiekamu laiku un iespējas sagatavot aizstāvību, aizstāvēt
rašam vai aizstāvja starpniecību (arī uz iespēju saņemt to par velti līdzekļu trūkuma
p el'u rn ā), iespēja nopratināt lieciniekus, izmantot tulka palīdzību, kā arī lai netiktu pie
m ests dot liecības pats pret sevi vai atzīt sevi par vainīgu.
Pakta 14. pants arī noteic, ka katram, kas notiesāts par kādu noziegumu, ir tiesī: l- _z to, lai viņa notiesāšanu un spriedumu no jauna izskatītu augstāka tiesas instance,
š _vārt Konvencijas 7. protokola 2. pants noteic tiesības uz vainas pierādījuma vai soda
ar— ēra pārskatīšanu augstākā instancē, vienlaikus otrajā daļā pieļaujot izņēmumus attierir-I uz viegla rakstura pārkāpumiem, kas noteikti likumā, vai attiecībā uz gadījumiem,
_ : -“ iecīgo personu pirmajā instancē ir notiesājusi augstāka līmeņa tiesas instance vai
ā rtrso n a ir notiesāta pēc attaisnojoša sprieduma pārsūdzēšanas.
- 1 в 4цкий И. Б. Основы римского права. М осква: Юридическая Литература, 1972, с. 43.
:
piem., Paine F. J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums.
t i c . 7;esu namu aģentūra, 2002, 331. lpp.
•I" - - lorst K., Sproll H. D. Staatshaftungsrecht. M ünchen: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1994,
“l a - Clayton R., Tomlinson H. Fair Trial Rights. Oxford: O xford University press, 2006, p. 42.
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9.
Attiecībā uz atlīdzinājumu no Pakta 14. panta un Konvencijas 7. protokola
3. panta izriet: ja persona notiesāta par noziedzīgu nodarījumu un spriedums pēc tam
atcelts vai persona vēlāk attaisnota, tad šai personai, kas saņēmusi sodu šādas notiesā
šanas rezultātā, pienākas kompensācija saskaņā ar likumu, ja netiks pierādīts, ka m inē
tais nezināmais apstāklis nebija agrāk atklāts vienīgi vai daļēji šās personas vainas dēļ.
Tiesības uz kompensāciju minētas arī Konvencijas 5. panta piektajā daļā, kas tiesības uz
kompensāciju paredz personai, kura aizturēta vai apcietināta pretēji noteikumiem.
10. No komentējamā panta izrietošās tiesības ietvertas arī Eiropas Savienības pa
mattiesību hartā (turpmāk - Harta). Hartas 47. panta otrās daļas pirmais teikums paredz
tiesības uz taisnīgu tiesu, bet šās daļas otrais teikums noteic ikvienam iespējas saņemt
konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību. Savukārt trešajā daļā atrunāts, ka juridiskā palī
dzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama,
lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu. Par aizstāvību tiek runāts arī 48. panta
otrajā daļā. Tā noteic, ka ikvienam apsūdzētajam tiek garantētas tiesības uz aizstāvību.
Atbilstoši Hartas 41. panta trešajai daļai ikvienam ir tiesības panākt, lai Savienība atlīdzi
nātu zaudējumus, kurus ir radījušas tās iestādes vai darbinieki savu dienesta pienākumu
izpildē, saskaņā ar dalībvalstu tiesību sistēmām kopīgiem vispārējiem tiesību principiem.
Nevainīguma prezumpcija Hartā m inēta 48. panta pirmajā daļā.
4 . K o m e n tē ja m ā p a n tā m in ē tā s tiesīb as citu v alstu k o n stitū cijās
11. Ne visās konstitūcijās vispārīgās tiesības uz taisnīgu tiesu ir ietvertas tiešā tekstā.
Piemēram, Vācijā tiesības vērsties tiesā tiešā tekstā iekļautas tikai Pamatlikuma 19. panta
ceturtajā daļā, kas noteic: ja valsts amatpersonas pārkāpj indivīda tiesības, viņš var vēr
sties tiesā. Savukārt Vācijas Pamatlikuma 103. pants noteic, ka tiesā ikvienam ir tiesības
būt uzklausītam.
12. Vairākās valstīs tiesības uz taisnīgu tiesu tāpat kā Latvijā formulētas kodolīgi un
lakoniski. Piemēram, Lietuvas konstitūcijas 30. pantā norādīts, ka ikviens, kura konsti
tucionālās tiesības ir aizskartas, var vērsties tiesā.
13. Dažu valstu konstitūcijās tiesības uz taisnīgu tiesu ir izvērstas nedaudz vairāk, un
tajās tiešā tekstā ietverts arī tiesas sēžu un sprieduma atklātuma princips, kā arī tiesības
uz apelāciju (Igaunijas konstitūcijas 24. pants, Slovēnijas konstitūcijas 25. un 26. pants).
14. Nevainīguma prezumpcija ne visu valstu (piemēram, Vācijas un Austrijas) kon
stitūcijās ir ietverta expressis verbis. Tomēr lielā daļā valstu tā ir ietverta un atrodama
konstitūcijas pamattiesību daļā. Satversmē līdzīgi kā Šveices konstitūcijas 32. pantā un
Francijas konstitūcijā (skat. 1789. gada Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācijas 9. pan
tu) izklāstīta nevainīguma prezumpcijas pamatbūtība. Savukārt Lietuvas konstitūcijas
31. pantā un Igaunijas konstitūcijas 22. pantā nevainīguma prezumpcija ir skaidrota pla
šāk, m inot papildu raksturojošas pazīmes.
15. Nevainīguma prezumpcijas gramatiskais formulējums Satversmē, starptautiska
jos cilvēktiesību dokumentos un ārvalstu konstitūcijās atšķiras, tomēr tā saturs visos do
kumentos ir vienāds. Dažos starptautisko cilvēktiesību līgumos un ārvalstu konstitūcijās
papildus Satversmes 92. panta otrajā teikumā minētajām pazīmēm tiek minētas arī citas
pazīmes: (1) nevainīguma prezumpcija attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem un (2)
vainu pierāda ar spēkā stājušos tiesas spriedumu.
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16.
Tiesības uz atlīdzinājumu ietvertas ne visu valstu konstitūcijās. Tomēr vairākās
■■
restitūcijām tās ir ietvertas tiešā tekstā. Piemēram, Igaunijas konstitūcijas 25. pants
■ b : : !<a ikvienam ir tiesības uz prettiesiski nodarītu morālu vai materiālu zaudējumu
i : ' ību. Slovēnijas konstitūcijā šīs tiesības ir ietvertas divos pantos - 26. pantā, kas no
ti!!:*: vispārējās tiesības uz atlīdzinājumu, un 30. pantā, kas noteic tiesības uz kompensā<uni r ir nepamatotu aizturēšanu vai notiesāšanu. Itālijas konstitūcijas 24. pantā noteikts,
b i ā ; ms regulē, kā tiek atlīdzinātas tiesas kļūdas.
1". Tiesības uz juridisko palīdzību atsevišķi norādītas vairāku valstu konstitūcijās.
d _ - - ; as, Lietuvas un Polijas konstitūcijās tiesības uz juridisko palīdzību paredzētas pēr
ni ' i_ <ura apsūdzēta noziedzīgā rīcībā. Lietuvas konstitūcijā īpaši noteikts, ka aizdomās
M m a ja i personai un apsūdzētajam tiesības uz advokātu ir no apcietināšanas vai pirmās
—i\ nāšanas brīža.
iS .
Šveices konstitūcijā tiesības uz juridisko palīdzību noteiktas ikvienam (ne tikai
ij— -r.ālprocesā). Šveices konstitūcijas 29. panta trešā daļa nosaka, ka ikvienam, kuram
t s netiekam u līdzekļu, ir tiesības uz bezmaksas juridisko konsultāciju un palīdzību, ja
viņa lietai ir izredzes uz panākumiem. Viņam ir arī tiesības uz bezmaksas juridisko
T ir-'i .ibu tiesā, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu savas tiesības.

B. Satversmes 92. panta ģenēze
19. 1922. gada Satversmes II daļas projektā neviena no pašlaik 92. pantā minētaā c nesībām nebija ietverta.10
20. 1991. gada 10. decembra konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības
m nenākum i”11 18. pantā bija noteikts: “Katrs var aizstāvēt savas tiesības un intereses
JK s i Ikviens uzskatāms p a r nevainīgu, iekam s viņa vaina nav pierādīta tiesā saskaņā ar
S k jk u . Tikai tiesa saskaņā ar nodarījuma brīdī spēkā esošu likumu var atzīt personu p ar
w -:£u noziegumā. Katram ir tiesības uz viņa lietas taisnīgu, atklātu izskatīšanu kompe-

urz!, neatkarīgā un objektīvā tiesā, kas izveidota atbilstoši likumam. Katram ir tiesības uz
; kāta palīdzību, kā arī tiesības neliecināt pret sevi un saviem ģimenes locekļiem. Kri'mrJilatbildība var būt tikai individuāla. Katrai nelikumīgi arestētai vai tiesātai personai
r rosības uz atlīdzību p a r tai nodarīto m ateriālo un m orālo kaitējumu.”
21. Salīdzinājumā ar 1991. gada 10. decembra konstitucionālā likuma “Cilvēka un
jusoņa tiesības un pienākumi” 18. pantu Satversmes 92. pants ir ne tikai konspektīvāks
i r. centrētāks) no apjoma viedokļa, bet arī saturiski plašāks. Piemēram, konstitucionālā
ix_m a “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” 18. pants paredzēja tiesības personai
i r itlīdzību par tai nodarīto materiālo un morālo kaitējumu sakarā ar nelikumīgu arestu
•n ::esāšanu, savukārt Satversmes 92. pants tieši paredz vispārīgu tiesību ikvienam jebv~n~a nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā uz atbilstīgu atlīdzinājumu.
22. Satversmes 92. panta izstrādāšanas laikā nozīmīgas, īpaši pieminēšanas vērtas
itskusijas nenotika.
23. Satversmes 92. pants kopš iekļaušanas Satversmē nav grozīts.
• L^r-ijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
Icv / as Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana.
1 la v ija s Republikas konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas
-^cr.ākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
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C. Tiesību uz taisnīgu tiesu konstrukcija Satversmes 92. pantā
1. T iesīb u uz ta isn īg u tiesu sa tu rs (9 2 . p a n ta p irm a is teik u m s)

1.1. Vispārīgas piezīmes
24. Tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no būtiskākajām pamattiesībām, jo no šo
tiesību pienācīgas nodrošināšanas lielā mērā ir atkarīga pārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība.12
25. Ņemot vērā tiesību uz taisnīgu tiesu būtisko nozīmi demokrātiskā sabiedrībā,
no tiesībām uz taisnīgu tiesu izrietošās garantijas nav pieļaujams interpretēt sašaurinā
ti.13 Šīs tiesības veido vairāki savstarpēji saistīti elementi (no tiesībām uz taisnīgu tiesu
izrietošās garantijas un principi),14 kas katrs atsevišķi un visi kopā ir vērsti uz to, lai ko
pumā nodrošinātu taisnīgumu personu tiesību un likumisko interešu aizsardzībā tiesā.1'
Turklāt šie elementi attiecas ne tikai uz lietas izskatīšanu kā tādu (tiesas sēdi), bet gan uz
visu tiesvedības procesu (tostarp vēršanos tiesā).16
26. Tiesības uz taisnīgu tiesu veidojošos elementus iespējams iedalīt pēc to attiecināmības un pēc to rakstura.
Pēc to attiecināmības no tiesībām uz taisnīgu tiesu izrietošās garantijas iedalāmas
tādās, kas vienlīdz attiecināmas kā uz civiltiesiska rakstura lietām, tā uz krimināltiesis
ka rakstura lietām, un tādās, kas pamatā attiecas uz krimināltiesiska rakstura lietām.
Būtiskākie uz krimināllietām attiecināmie elementi cilvēktiesību dokumentos mēdz būt
īpaši atrunāti.17 Attiecībā uz tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanu civiltiesiska rakstura
lietās valstīm ir atzīstama lielāka rīcības brīvība.18
Pēc rakstura tiesību uz taisnīgu tiesu elementus iespējams iedalīt institucionālajos un
procesuālajos.19 Ir virkne principu un garantiju, kas ir vērsti uz taisnīgas tiesas nodroši
nāšanu no institucionālā viedokļa (tiesa kā neatkarīga tiesu varas institūcija) un kas ir
vērsti uz taisnīgas tiesas nodrošināšanu no procesuālā viedokļa (pienācīgs, tiesiskai val12 Skat. ari: Cepāne I. Tiesības uz taisnīgu tiesu kā personas pamattiesības. Jurista Vārds, 2005. 27. septembris,
referāta 1. punkts. Pieejams: http://www.politika.lv/temas/cilvektiesibas/5069/-, ANO Cilvēktiesību komiteja.
Vispārējais komentārs ( General Comment) Nr. 32,23.08.2007. 2. un 58. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.

org/english/bodies/hrc/comments.htm.
13 Skat. ECT spriedums Delcourt v. Belgium. 2689/65, 17.01.1970. Para. 25.; Theory and Practice o f the
European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van H oof E, Van Rijn A., Zwaak L. 4th
ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 514; Karen R. A practitioners guide to the European Convention
on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 66.
14 Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000, 7 4 .1pp.
15 Karen R. A practitioners guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet &
Maxwell, 2008, p. 65.
16 Theory and Practice ofth e European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van D ijk E , Van H oof E,
Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 578.
17 Skat., piem., Konvencijas 6. panta otro un trešo daļu, Konvencijas 5. panta trešo un ceturto daļu, Konven
cijas 7. protokola 2. pantu un Pakta 14. panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu.
18 Karen R. A practitioners guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet &
Maxwell, 2008, p. 66.
19 Čepāne I. Tiesības uz taisnīgu tiesu kā personas pamattiesības. Jurista Vārds, 2005. 27. septembris, referāta
1. punkta ceturtā rindkopa. Pieejams: http://www.politika.lv/temas/cilvektiesibas/5069/.
124

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

ir?ilstošs process, kurā lieta tiek izskatīta). Līdz ar to tiesības uz taisnīgu tiesu paredz
š e gan pienākumu izveidot attiecīgu tiesu institūciju sistēmu, gan arī pienākumu pieprocesuālās normas, atbilstoši kurām tiesa lietas izskatītu kārtībā, kas nodrošinātu
«
taisnīgu un objektīvu izspriešanu.20
: " Komentējamā pantā tiesības uz taisnīgu tiesu ir formulētas visai lakoniski. īpaši
« m ā t s vien no tiesībām uz taisnīgu tiesu izrietošais krimināltiesiska rakstura procesa
r _~ .p rin cip s - nevainīguma prezumpcija (92. panta otrais teikums) un tiesības uz adpalīdzību (92. panta ceturtais teikums). No trešajā teikumā ietvertās tiesību nor
una izrietošās tiesības uz atlīdzinājumu, kaut arī atsevišķos aspektos var būt saistītas ar
ļncs’r im uz taisnīgu tiesu, pamatā ir vērtējamas kā patstāvīga cilvēktiesība, nevis tiesību
'•z' ~-i_>nīgu tiesu sastāvdaļa.
Tomēr salīdzinoši lakoniskais tiesību uz taisnīgu tiesu formulējums nav interpretē
ji:- :ldējādi, ka līdz ar to Satversme paredzētu šaurākas garantijas nekā, piemēram,
■ u r .t r c ija vai Pakts. Noskaidrojot Satversmē noteikto pamattiesību saturu, ir jāņem
•ēri iri Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jom ā.21
2.> Tiesību uz taisnīgu tiesu garantijām ir jābūt efektīvām, praksē saprātīgi īstenone teorētiskām. Arī vienas garantijas efektivitātes trūkums var novest pie visa
. : -1 netaisnīguma un netaisnīga rezultāta.22 Turklāt, lai konstatētu tiesību uz taisnīgu
pārkāpumu, nav būtiski noskaidrot, vai pārkāpums konkrētajā gadījumā tiešām
. pie netaisnīga rezultāta.23
Iv. Lai pilnīgāk un objektīvāk varētu noskaidrot atsevišķu Satversmes normu satu
ra
interpretējamas kopsakarā ar citām Satversmes norm ām .24 Noskaidrojot Satversr _ -1 panta pirmajā teikumā ietvertās tiesību normas saturu, tiesības uz taisnīgu tiesu
resibas uz neatkarīgu, objektīvu un kompetentu tiesas institūciju primāri tulkoja
mas v : psakarā ar Satversmes 6. nodaļu, savukārt tiesības uz taisnīgu tiesu kā tiesības uz
bāgu, tiesiskai valstij atbilstošu lietas izskatīšanas procesu - kopsakarā ar tiesiskas
principu (un no tā izrietošajiem principiem ).25
50.
Valsts pienākums nodrošināt personas tiesību uz taisnīgu tiesu ievērošanu un
-- : fanu pamatā izpaužas kā pozitīvs pienākums. Proti, valstij ir pienākums veikt akrarbības, piemēram, nodrošināt tiesībām uz taisnīgu tiesu atbilstošu normatīvo
-umu, izveidot tiesas, nodrošināt tiesnešu neatkarību, nodrošināt tiesas spriešaBa: -ipieciešam os resursus, nodrošināt personas nepieciešamajā apjomā ar advokātu
i r ?—ku u.tml. Vienlaikus valstij ir arī negatīvs pienākums - pienākums atturēties no
■Martam darbībām, kas personām rada nepamatotus šķēršļus šo tiesību pilnvērtīgai izrr^ri: šanai (skat. turpmākās šā komentāra iedaļas).
• J t E i īitversm es tiesa. 2009-85-01. 30.05.2010. 10. punkts; Satversmes tiesa. 2001-10-01. 05.03.2002.
Zwmàts; Satversmes tiesa. 2007-24-01. 09.05.2008. 8. punkts.
a iez: ::em „ Satversmes tiesa. 2009-85-01. 30.05. 2010.10. punkts; Satversmes tiesa. 2007-24-01, 09.05.2008.
■L oankts; Satversmes tiesa. 2009-43-01. 21.12.2009. 20. punkts.
M ātai- piem., ECT spriedums Airey v. Ireland. 6289/73, 09.11.1979. Kā arī Reid K. A practitioner’s guide to
A t : ^-'?ean Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 68.
. ECT spriedums Artico v. Italy. 6694/74, 13.05.1980. Para. 35.
«lh: Satversmes tiesa. 2007-03-01. 18.10.2007. 30. punkts; Satversmes tiesa. 2007-22-01. 02.06.2008.
. 7<EIlktS.
k ai satversmes tiesa. 2009-93-01. 17.05.2010. 8.1. punkts.
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31. Lai gan Satversmes 116. pantā nav minēts Satversmes 92. pants, tomēr tas neno
zīmē, ka šajā pantā noteiktajām pamattiesībām nevarētu noteikt nekādus ierobežojumus.
Satversmes tiesa ir secinājusi, ka arī Satversmes 116. pantā neminētās pamattiesības var
ierobežot, lai aizsargātu citas Satversmē garantētās vērtības.26
Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka tiesības uz taisnīgu tiesu nav absolūtas
un var tikt ierobežotas, tomēr tikai tiktāl, ciktāl tās netiek atņemtas pēc būtības.27 Proti,
lai arī tiesības uz taisnīgu tiesu nav absolūtas, jāņem vērā, ka neatkarīgi no tā, cik no
zīmīgas ir citu personu vai sabiedrības intereses, tās nevar attaisnot tiesību uz taisnīgu
tiesu atņemšanu pēc būtības.28 Turklāt ir atsevišķi tiesību uz taisnīgu tiesu elementi, kuru
ierobežošana nebūtu pieļaujama (piemēram, nebūtu pieļaujami izņēmumi no prasības,
lai tiesa būtu neatkarīga29 vai no pienākuma nepieciešamības gadījumā nodrošināt kri
mināllietā apsūdzētajam tulku).30
Eiropas Cilvēktiesību tiesa kā leģitīmu mērķi tiesību uz taisnīgu tiesu ierobežošanai
ir atzinusi, piemēram, nepieciešamību nodrošināt tiesisko stabilitāti, procesuālo ekono
miju, tiesas spriešanas efektīvu funkcionēšanu, kā arī tiesu pārslogotības nepieļaušanu.31
Līdzīgas atziņas izriet arī no Satversmes tiesas spriedumiem.32
Atsevišķu valstu tiesību doktrīnā ir pausts viedoklis, ka tiesības uz taisnīgu tiesu to
mēr ir atzīstamas par absolūtām. Tā, piemēram, uz tiesību uz taisnīgu tiesu absolūto
raksturu norādīts Apvienotās Karalistes,33 kā arī Šveices tiesību doktrīnā.34 Arī Lietu
vas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Stasis Stačioks (Stasys Stačiokas) norādījis, ka valstī,
kurā valda tiesību virsvadības princips (rule o f law), indivīda tiesības aizstāvēt savas tie
sības un tiesiskās intereses tiesā nav diskutējamas,35 savukārt Lietuvas Konstitucionālās
26 Skat., piem., Satversmes tiesa. 2002-04-03. 22.10.2002. secinājumu daļas 2. punkts; Satversmes tiesa. 200220-0103. 23.04.2003. secinājumu daļas 5. punkts.
27 Skat., piem., ECT spriedums Edificaciones March Gallego S.A. v. Spain. 28028/95, 19.02.2998. Para. 34; ECT
spriedums G arda Manibardo v. Spain. 38695/97, 15.02.2000. Para. 36.
28 ECT spriedums Teixeira de Castro v.Portugal. 25829/94, 09.06.1998. Para. 36.
29 Skat. ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs ( General Comment). 23.08.2007. Nr. 32. 19. un
20. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm .
30 Skat. Reid K. A practitioners guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet
8c Maxwell, 2008, p. 141.
31 Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van D ijk F., Van H oof F.,
Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 573.
32 Skat., piem., Satversmes tiesa. 2009-85-01. 30.03.2010. 16. punkts; Satversmes tiesa. 2009-77-01. 19.04.2010.
21. punkts; Satversmes tiesa. 2008-07-01. 20.11.2008. 10. punkts.
33 Skat., piem., Kerrigan K., Stockdale M. Can fa ir trial rights be balanced against other interests? Pieejams:
http://webjcli.ncl.ac.uk/2009/issuel/kerriganl.html; House o f lords. Sinclair v. Her Majesty’s Advocate. UKPC
D2 NLJ 897. Pieejams: http://www.practicalconveyancing.co.uk/content/view/9173/1135/ un http://www.
scotcourts.gov. uk/opinions/2007HCJAC27.html; kā arī http://www.yourrights.org.uk/index.html.
34 Grisel E. The right to a fair Trial in Swiss Law. Strasbourg: Council o f Europe. The report presented at the
UniDem Seminar organised in Brno from 23 to 25 September 1999 by the European Commission for
Dem ocracy (Venice Comission). Pieejams: http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-STD (2000)028-e.

asp ?Men uL=GER.
35 Lithuanian Law Report by M r Stasys Stačiokas, Judge at the Constitutional Court o f the Republic o f Lit
huania. The right to a fair trial in Lithuanian law. The report presented at the UniDem Seminar organised
in Brno from 23 to 25 September 1999 by the European Commission for Democracy (Venice Comission).
Pieejams: http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-STD (2000)028-e.asp?MenuL=GER.
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- n ::esnesis Vitauts Sinkevičus (Vytautas Sinkevičius ) uzsvēris, ka Lietuvas Konstituo n c iL i tiesa ne vienā vien no saviem nolēmumiem ir konstatējusi, ka konstitucionālās
vērsties tiesā ir absolūtas, ka konstitucionālais tiesiskās aizsardzības princips ir
rsāls, ka šis tiesības ir katrai personai.36 Jāatzīmē gan: ja arī tiesību doktrīnā tiek
jr e r jm e ts tiesību uz taisnīgu tiesu absolūts raksturs, tas pārsvarā uzsvērts attiecībā uz
r l l tiesiska rakstura lietām, turklāt tāda veida ierobežojumi kā, piemēram, proce:ermiņi, netiek uzskatīti par nesavienojamiem ar tiesībām uz taisnīgu tiesu.
Niistībā ar tiesībām vērsties tiesā vairākās valstīs kā attaisnojošu ierobežojum a ie■ _ atzīst valsts drošības intereses.37 Vienlaikus gan jām in, ka gadījumā, ja tiesības
tiesā netiek atzītas, saskaņā ar Konvencijas 13. pantu un taisnīguma principu
nepieciešams, lai ir nodrošināta m aksim āli efektīva alternatīva procedūra, kas
iespējas personai īstenot savu tiesību aizsardzību. Tā, piemēram, Satversmes tiesa,
■nēiot jautājum u, vai no tiesību uz taisnīgu tiesu viedokļa pieļaujama situācija, ka
i
- ī v pārsūdzams drošības iestāžu lēmums atteikt piešķirt personai pieeju valsts
: r umam, atzina, ka valsts drošības intereses var attaisnot tiesību uz taisnīgu tiesu
■B : - ^nu, tom ēr tādā gadījumā jābūt alternatīvai iespējai ierosināt kontroli ārpusties b procesā.38

1.2. Jēdziens “ikviens” un “tiesības un likumiskās intereses”
I- 2 Satversmes 92. panta pirmais teikums noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesīfc_- _r likumiskās intereses taisnīgā tiesā.
55.
Jēdziens “ikviens” apzīmē iespējamos cilvēktiesību subjektus. Līdz ar to, pirm 
kārt āuzsver, ka “ikviens” ir privātpersona - fiziska vai juridiska persona, nevis publiska
ra. Tā kā cilvēktiesības pamatā ir aizsardzības tiesības pret valsti, publisko tiesību
i_r r ;.<ā persona pēc būtības nevar būt cilvēktiesību subjekts.39 Publisko tiesību juridis
k i rersona parasti nevar būt cilvēktiesību subjekts arī tad, ja tā darbojas privāto tiesību
■ Tas pamatojams ar to, ka valstij (un no valsts atvasinātai personai) kā publiskās
nesējam ir jābūt cilvēktiesību sargātājam, nevis izmantotājam, un būtu absurdi
publiskai personai izvirzīt cilvēktiesību pārkāpuma sūdzības pret sevi pašu.41
nētais gan nenozīmē, ka tad, ja tiesas procesā viens no procesa dalībniekiem ir
* ir s’<o tiesību juridiskā persona, tiesa var attiecībā uz šo procesa dalībnieku neievērot
iricesu ālās līdztiesības principu un nedot iespējas šim procesa dalībniekam izteikt savu

3

v icas V. Tiesības uz taisnīgu tiesas procesu. Lietuvas Konstitucionālās tiesas prakse. Jurista Vārds, 2005.
a - r - s ts , Nr. 32 (387).

r >LiL. r:em ., Martin K. The Right to a Fair Trial in the United States when Official Secrets are Involved.
http://www.cnss.org/Fair%20Trial_files/fairtrial_us.htm. Informācija par valstīm, kuras drošības
'emumiem nacionālās drošības interešu aizsardzības nolūkā neparedz kontroles mehānismu tiesā,
i ari: Satversmes tiesa. 2002-20-0103. 23.04.2003.
^tversmes tiesa. 2002-20-0103. 23.04.2003. secinājumu daļas 5. punkts. Papildus skat. arī: Satversmes
-104-14-01. 06.12.2004. un Satversmes tiesa. 2005-07-01. 17.11.2005.
* k z . Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000, 251.-252. lpp.
■Tbrpat, 252. lpp.
■* “ «mine G., Kučs A., Skujeniece V. Cilvēktiesību rokasgrāmata tiesnešiem. Rīga: Latvijas Universitātes
_r - Is fakultātes institūts, 2004, 8. lpp.
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viedokli vai iesniegt pierādījumus (ja vien atšķirīga attieksme šādos gadījumos likumā
nav īpaši atrunāta). Proti, tiesai jebkurā gadījumā būtu saprātīgi jāievēro no tiesībām uz
taisnīgu tiesu izrietošie principi, īpaši ja publisko tiesību juridiskā persona konkrētās
lietas kontekstā atrodas salīdzināmā situācijā ar privātpersonu. Tas, ka publisko tiesību
juridiskā persona nav cilvēktiesību subjekts, tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā primāri
var izpausties tādējādi, ka valstij ir liela rīcības brīvība, nosakot publisko tiesību subjek
tiem paredzētus ierobežojumus procesuālajos likumos.
34. Fiziska persona ir galvenais cilvēktiesību subjekts,42 un uz to pilnā mērā attieci
nāmi visi tiesību uz taisnīgu tiesu aspekti.
Jāatzīmē gan, ka krim ināllietām raksturīgās īpašās tiesību uz taisnīgu tiesu garantijas
pamatā ir adresētas likuma pārkāpumu izdarījušajai personai, līdz ar to diskutējams,
ciktāl tās attiecināmas uz fizisko personu - cietušo. Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi,
ka uz cietušo parasti attiecas Konvencijas 6. panta pirmā daļa (vispārējās taisnīgas tie
sas garantijas, kā arī - neapšaubāmi - uz cietušo ir attiecināmas tiesības panākt ganda
rījumu civiltiesiskā procesā). Vienlaikus tiesa norādījusi, ka jāņem vērā cietušā īpašais
statuss un nepieciešamība aizsargāt viņa tiesības.43 Tiesību literatūrā pausts viedoklis, ka
apsūdzētajai personai prim āri paredzētās tiesību uz taisnīgu tiesu garantijas būtu taisnīgi
attiecināt arī uz cietušo.44
35. Tiesības uz taisnīgu tiesu atzīstamas arī personu grupai vai apvienībai. Personu
grupai tiesības uz taisnīgu tiesu atzīstamas saistībā ar to cilvēktiesību aizsardzību, kuras
iespējams īstenot tikai grupā, nevis individuāli (piemēram, pulcēšanās brīvība).45
36. Arī privāto tiesību juridiska persona ir tiesību uz taisnīgu tiesu subjekts, jo
tiesības uz taisnīgu tiesu kopumā pēc sava rakstura nav tādas, kas pēc jēgas būtu attieci
nāmas tikai uz fiziskām personām (kā, piemēram, tiesības uz dzīvību).46
Izņēmumi pieļaujami tikai attiecībā uz tiem tiesību uz taisnīgu tiesu elementiem, kas
pēc savas dabas ir piemēroti fiziskām, ne juridiskām personām. Tādi var būt, piemēram,
tiesības uz tulku un tiesības uz valsts apmaksātu advokātu.
Vienlaikus gan jāņem vērā, ka ari juridiska persona var būt apsūdzētā lomā krim ināl
tiesiska rakstura lietā.47 Līdz ar to nevar pieņemt, ka jebkura krimināllietas izskatīšanai
paredzēta garantija automātiski attiecas tikai uz fiziskām personām, bet gan tikai tās,
kuras pēc būtības ir saistītas ar fiziskai personai raksturīgiem apstākļiem un īpašībām
(piemēram, to, kādā valodā konkrēta fiziskā persona var saprasties).
Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa, izlem jot jautājumu par tādas sūdzības pieņemšanu,
kurā juridiska persona atsaucas uz Konvencijas 6. panta trešajā daļā paredzēto garantiju
42 Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Riga: Izglītības soļi, 2000, 246. lpp.

43 ECT spriedums Perez v. France. 47287/99, 12.02.2004. Para. 67.-72.
44 Trechsel S. Human rights in criminal proceedings. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 36.-40.
45 Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000, 248. lpp.
46 Privāto tiesību juridiskās personas ir cilvēktiesībspējīgas tikai attiecībā uz tādām cilvēktiesībām, kur tas
pēc to dabas ir iespējams - skat. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,
250. lpp. un Satversmes tiesa. 2000-07-0409. 03.04.2001. Secinājumu daļas 1. punkts.
47 Piem., administratīvo pārkāpumu lietās, kurās piemērojamais sods ir naudas sods, nodokļu strīdu lietās
daļā par piemēroto soda naudu. Turklāt arī saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu par noziedzīgu nodarījumu
var notiesāt arī juridisku personu, piemērojot tai piespiedu ietekmēšanas līdzekļus.
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:
āpumiem, cita starpā norādīja, ka Konvencijas 6. pants uz juridiskām personām
r i r i t ā attiecināms tāpat kā uz fiziskām personām.48 Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē
: gaid ām ir maz tādu lietu, kurās tiesai bijis jālem j par krimināllietām raksturīgo garan. lie c in ā ša n u uz juridiskām personām - pēc būtības izskatītas vien dažas sūdzības,
: L'r- arā saistībā ar nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu.49
3
- . Tiesības uz taisnīgu tiesu var tikt atzītas arī vēl neeksistējošai juridiskai persox£_ -“ iecībā uz strīdu par juridiskas personas statusa iegūšanu (piemēram, strīds ar Uz' c — ;m u reģistru par atteikšanos reģistrēt juridisku personu), kā arī vairs neeksistējošai
■ri d:>kai personai attiecībā uz strīdu par juridiskas personas piespiedu likvidāciju.50
? '. Satversmes 92. pants paredz, ka tiesā ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likur *kās intereses. Tādējādi Satversmes norma ir formulēta plašāk nekā Konvencijas un
normas, kurās uzsvērts, ka tiesības uz taisnīgu tiesu attiecas uz tādām lietām, kuc š b ir vai nu civillietas, vai krimināllietas raksturs.51 Proti, komentējamais pants uzliek
■iisc- pienākumu nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu ne tikai civillietās un krimināllie"ās. r-et visās lietās, kurās strīds skar personai piemītošas, no ārējām tiesību normām iz■s&ršas individuālas tiesības un likumiskās intereses. Šāda Satversmes garantēto tiesību
i- ^nīgu tiesu izpratne izriet arī no Satversmes tiesas judikatūras.52

1.3. Tiesas pieejamība
59. Tiesības uz tiesas pieejamību (tiesības uz objektīvām, saprātīgām iespējām ner ecaešamības gadījumā vērsties tiesā) ir viens no būtiskākajiem taisnīgas tiesas elemeni e r . Iztrūkstot šim elementam vai tam esot neefektīvam, bezjēdzīgas kļūst pārējās no
ztsC- im uz taisnīgu tiesu izrietošās garantijas, jo persona tās nevar izmantot, ja tai nav
rsDē ams vērsties tiesā.53
40. Valsts pienākums tiesību uz tiesas pieejamību nodrošināšanā izpaužas pirmkārt
~ izi. ka valstij ir jāizveido tiesa, kurā personas vismaz vienā pakāpē var vērsties
k atrisināšanai.54
7_r*dāt izveidotajai tiesai, kas lietu izskata kā pirmās instances tiesa, ir jābūt tiesībām
«ērtēt jautājumu pēc būtības - ne tikai tiesiskos, bet ari faktiskos lietas apstākļus - un
* 2 IT ī- u r a s Aannemersbedrijf Gebroeders Van Leeuwen B.V. v. Netherlands. 32602/96, 25.01.2000.
* f a r piem., ECT spriedums Vastberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden. 36985/97, 23.07.2002. Šajā
i e s īssa . lai arī atzina, ka pārkāpuma nav, vērtēja to, vai attiecībā pret pieteicēju - juridisko personu - bija
■ a n a t r i nevainīguma prezumpcija. Savukārt ECT spriedumā Tre Traktorer Aktiebolag v. Sweden. 10873/84,
IT r :
atzina, ka ar sūdzību saistītajai lietai nav krimināltiesisks raksturs, tomēr pieļāva, ka gadījumā, ja
j- i būtu piemērojama nevainīguma prezumpcija.
::e m ., ECT lēmums OAO Neftyanaya kompaniya Yukos v. Russia. 14902/04, 29.01.2009.
N nvencijas 6. panta pirmo daļu un Pakta 14. panta pirmo daļu.
Satversmes tiesa. 2006-28-01. 11.04.2007. 12. punktā atzinusi, ka, tulkojot Satversmes 92. panta
ne idkomu kopsakarā ar tiesiskuma un taisnīguma principiem, secināma prasība, lai lietas tiktu izskatītas
t cārnbā, kas nodrošinātu to taisnīgu un objektīvu izspriešanu, un lai ikviena kriminālprocesa, civilprocesa
īistratīvā procesa rezultāts būtu taisnīgs,
satversmes tiesa. 2007-24-01. 09.05.2008. 8. punkts; ECT spriedums Golder v. United Kingdom.
21.02.1975. un ECT spriedums Multiplex v. Croatia. 58112/00, 20.07.2003.
ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs (General Comment), 23.08.2007, Nr. 32.
■ :
Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
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pieņemt saistošu nolēmumu.55 Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir pieļāvusi, ka izņēmumi at
tiecībā uz tiesas kompetences apjomu būtu pieļaujami tikai specifiskās administratīvajās
lietās.56
41. Valstij no tiesībām uz taisnīgu tiesu izrietošajām tiesībām uz pieejamību tie
sai izriet pienākums nodrošināt tādu procesuāltiesisko regulējumu, lai personas va
rētu saprast, kā jāvēršas tiesā.57 Garantējot tiesības uz tiesas pieejamību, valstij jārau
gās, lai pieeja tiesai būtu nodrošināta, ievērojot vienlīdzības principu (diskriminācijas
aizliegums).58
42. Valstij (tās iestādēm) ir pienākums arī atturēties no jebkādām darbībām, kas
rada nepamatotus šķēršļus personas pilnvērtīgām iespējām vērsties tiesā.59 Eiropas Cil
vēktiesību tiesa par personas tiesību uz tiesas pieejamību pārkāpumu ir atzinusi, pie
mēram, gadījumu, ja iestāde nepamatoti neizsniedz personai informāciju vai konkrē
tus dokumentus, kas tai nepieciešami, lai vērstos tiesā.60 Tāpat par pārkāpumu Eiropas
Cilvēktiesību tiesa atzinusi cietuma administrācijas rīcību, liedzot notiesātai personai
tikties ar advokātu pieteikuma sagatavošanai civillietā.61
43. No tiesībām uz tiesas pieejamību izriet ne tikai valsts negatīvs pienākums (pie
nākums netraucēt personām šo tiesību izmantošanu), bet arī valsts pozitīvs pienākums
nodrošināt personām objektīvas iespējas vērsties tiesā tajos gadījumos, ja bez valsts at
balsta personai būtu liegta pieeja tiesai. Minētais pamatā attiecas uz valsts nodrošinātu
juridisko palīdzību, tom ēr atsevišķos gadījumos šis pienākums var izpausties arī citā
di - piemēram, Satversmes tiesa ir atzinusi, ka valstij ir pienākums segt izdevumus par
ieslodzīto personu saraksti ar advokātu vai par sūdzību nosūtīšanu.62
44. Attiecībā uz juridisko palīdzību jānorāda, ka tiesas pieejamība neparedz obligā
tas tiesības personām prasīt, lai valsts nodrošina juridisko palīdzību tiesā iesniedzamo
procesuālo dokumentu sagatavošanai (izņemot krimināllietās).63 Tomēr, kā jau minēts,
no šīm tiesībām var izrietēt valsts pienākums nodrošināt juridisko palīdzību trūcīga
jām personām, proti, personām, kas nevar atļauties juridisko palīdzību, ja šī iemesla
dēļ tās objektīvi nav spējīgas iesniegt pieteikumu vai sūdzību tiesai. Respektīvi, valstij ir
55 Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van Hoof E,
Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 561; Reid K. A practitioner’s guide to
the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 93.
56 Skat., piem., ECT spriedums Potocka and Others v. Poland. 33776/96, 04.11.2001.
57 Skat. ECT spriedums Geouffre de la Pradelle v. France. 12964/87, 16.12.1992. Para.33., 34. kā ari Reid K. A
practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2008,
p. 88.
58 Skat. ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs ( General Comment ). 23.08.2007, Nr. 32. 8. un
9. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
59 Skat., piem., Satversmes tiesa. 2007-24-01. 09.05.2998. 10. punkts.
60 Skat. ECT spriedums McGinley and Egan v. the United Kingdom. 21825/93, 23414/94,09.06.1998.
61 Skat. ECT spriedums Golder v. United Kingdom. 4451/70, 21.02.1975. kā ari Reid K. A practitioners guide
to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 86.
62 Satversmes tiesa. 2007-24-01. 09.05.2008. 11. punkts.
63 Skat. ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs ( General Comment). 23.08.2007, Nr. 32.
10. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm, kā ari Reid K. A practitioners
guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 147.
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L'.: drošina personai juridiskā palīdzība arī “ne-kriminālās” lietās, ja pretējā gadījumā
- personai pēc būtības būs liegtas iespējas vērsties tiesā.64 Šāda atziņa izriet arī no Eiro: ls Cilvēktiesību tiesas judikatūras65 un Satversmes tiesas judikatūras.66 (skat. 92. panta
_^_rtā teikuma komentāru).
45. Eiropas Cilvēktiesību tiesa norādījusi, ka no tiesībām uz tiesas pieejamību plašāi l r.ozīmē izriet arī tiesības saņemt tiesas nolēmumu.67
46. Jānorāda, ka tiesības uz tiesas pieejamību nav tulkojamas tādējādi, ka personām
r ::esības prasīt, lai tiesa pieņem izskatīšanai jebkuru strīdu, bet gan tikai tādu, kas skar
- īrējiem normatīvajiem aktiem izrietošas subjektīvās tiesības un tāpēc ir pakļauts tieü kontrolei.
Tomēr tiesības uz tiesas pieejamību noteic, ka gadījumā, ja tiesa atsaka pieteikuma
: ;r.emšanu, atteikumam ir jābūt pamatotam ar tiesību normām un balstītam uz objek
iv e m apstākļiem.68

1.4. Tiesas pieejamības ierobežojumi
4 ". Tiesības uz tiesas pieejamību nav absolūtas tiesības, līdz ar to tās leģitīma mērķa
;--.:egšanai var samērīgi ierobežot tiktāl, ciktāl šīs tiesības netiek atņemtas pēc būtī" Taisnīgas tiesas elementa - tiesas pieejamības - ierobežošana parasti ir vērsta uz
:
taisnīgas tiesas elementu (piemēram, lietas izskatīšana saprātīgā termiņā, tiesiskā
; jtā te) efektīvāku nodrošināšanu attiecībā pret citām personām.
48.
Tiesas pieejamības ierobežojumi visbiežāk izpaužas kā procesuālo darbību veiki_- -. noteiktie procesuālie term iņi un dažādi maksājumi (valsts nodeva, drošības nau. . Kaut arī procesuālais termiņš ierobežo personu iespējas vērsties tiesā, gan Satversnes :iesa, gan Eiropas Cilvēktiesību tiesa šādu ierobežojumu atzinusi par attaisnojamu,
. ren attiecīgais termiņš nav nesamērīgi īss - proti, tāds, kurā objektīvi nav iespējams
: vērtīgi sagatavot tiesai iesniedzamo dokumentu un to iesniegt.70 Ja personu tiesības
•rīties tiesā būtu bezgalīgas, būtu apdraudēta gan tiesiskā stabilitāte, gan lietu izskatīa c :i saprātīgā term iņā.71
A ri dažādu maksājumu ieviešana ierobežo pamattiesības uz brīvu pieeju tiesai.72 To
ri šādi maksājumi ir piemērots līdzeklis, lai saprātīgi ierobežotu personu tiesības vēr
* I : c :e A. The Judicial Process. Defining Civil and Political Rights. The Jurispridence of the United Nations
Mu— Rights Committee. Aldershot: Ashgate, 2004, p. 125.
* r - ~ spriedums Airey v. Ireland. 6289/73, 09.10.1979. Para. 24.-26.
*
ersmes tiesa. 2007-24-01. 09.05.2008. 10. punkts.
* Star. ECT lēmums Bogonos v. Russia. 68798/01, 05.02.2004.
* i E . Reid K. A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet &
: - 2008, p. 86. un ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs ( General Comment). 23.08.2007,
Sir r l 7. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
* > t£i. piem., Satversmes tiesa. 2009-93-01. 17.05.2010. 12. punktu, kā ari Theory and Practice o f the
- ī r m s r Convention on Human Rights. Ed. by Van D ijk E, Van H oof F., Van Rijn A., Zwaak L. Antwerpen;
U te : r i Intersentia, 2006, p. 569., 570.
* Star, satversmes tiesa. 2008-43-0106. 03.06.2009. 9. punkts; Satversmes tiesa. 2002-09-01. 26.11.2002.
m-zL- 1 _mu daļas 1. punkts, kā ari ECT spriedums Perez de Rada Cavanilles v. Spain. 28090/95, 28.10.1998.
*
ECT spriedums Stubbings and Others v. the United Kingdom. 22083/93, 22.10.1996. Para. 51.
■ Sari rrsm es tiesa. 2004-16-01. 04.01.2005. 7.2. punkts; Satversmes tiesa. 2005-18-01. 14.03.2006. 9. punkts;
s;£~ i-im es tiesa. 2008-07-01. 20.11.2008. 6. punkts.
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sties tiesā, ja vien tie ir samērīgi un nepieciešami leģitīma mērķa sasniegšanai.73 Līdz ar
to tie paši par sevi netiek uzskatīti par neatbilstošiem tiesību uz taisnīgu tiesu saturam.
Arī ANO Cilvēktiesību komiteja norādījusi, ka maksājumi ir uzskatāmi par tiesību uz
taisnīgu tiesu pārkāpumu tad, ja tie ir pārāk augsti - proti, tādi, kas liedz personai saprā
tīgas iespējas vērsties tiesā.75
49. Tiesas pieejamību faktiski ierobežo arī, piemēram, prasība pēc rīcībspējas un
prasība pēc subjektīvo tiesību esamības, tomēr tiek uzskatīts, ka šāda veida ierobežojumi
neaizskar tiesības uz taisnīgu tiesu.76
Prasība pēc subjektīvo tiesību esamības cita starpā nozīmē, ka no tiesībām uz taisnīgu
tiesu parasti neizriet tiesības vērsties tiesā ar populārsūdzību (actio popularis).77 Ierobe
žojumam vērsties tiesā ar populārsūdzību gan var būt izņēmumi, piemēram, attiecībā uz
sūdzībām vides aizsardzības jom ā.78
Attiecībā uz prasību, lai persona, kura vēršas tiesā, būtu rīcībspējīga, jānorāda, ka
gadījumā, ja ar pieteikumu tiesā rīcībnespējīga persona vēršas savu pamattiesību aizsar
dzībai, šis aspekts varētu būtu jāņem vērā. Proti, būtu jāvērtē, vai pieteikuma pieņem
šanas atteikuma gadījumā persona vispār nezaudēs iespēju aizsargāt savas tiesības tiesā
(tostarp būtu jāvērtē gan aizskarto tiesību raksturs, gan tas, vai šo tiesību aizsardzību
faktiski varētu iniciēt rīcībnespējīgās personas aizgādnis (vai nepastāv apstākļi, kas lieci
na, ka aizgādnis varētu nebūt ieinteresēts attiecīga pieteikuma iesniegšanā)). īpaši tas at
tiecināms uz gadījumiem, kad strīdus būtība ir tieši personas rīcībspēja. Arī Satversmes
tiesa atzinusi, ka rīcībnespējīgas personas konstitucionālo sūdzību pieļaujams pieņemt
izskatīšanai.79
50. 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 ārpustiesas izskatīšanas iestādē.80
51. Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka valstis ir tiesīgas ierobežojoši regulēt arī
tādus gadījumus, kad personas, kas vēršas tiesā, tiesības uz tiesas pieejamību izmanto
73 Skat. Satversmes tiesa. 2005-18-01. 14.03.2006. 15. punkts; ECT spriedums Tolstoy Miloslavsky v. United
Kingdom. 18139/91, 13.07.1995. Para. 61.
74 Skat. ECT spriedums Kreuz v. Poland. 28249/95, 19.06.2001. Para. 60. un Reid K. A practitioners guide to
the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 105.
75 Skat. ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs (General Comment). 23.08.2007, Nr. 32.
11. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm .
76 Skat. ECT spriedums Obermeier v. Austria. 11761/85, 28.06.1990. Para. 68. ECT lēmums un 2002. gada
29. janvāra lēmuma lietā 3. paragrāfu; Reid K. A practitioners guide to the European Convention on Human
Rights. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 87.
77 Skat., piem., ECT spriedums Z and Others v. United Kingdom. 29392/95, 10.05.2001. Para. 87; ECT sprie
dums Perez v. France. 47287/99, 12.02.2004. Para.70; ECT spriedums tlhan v. Turkey. 22494/93, 27.06.2000.
Para. 52. kā arī Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 16.01.2007. SKA-144-07.
14. punkts.
78 Orhūsas konvencijas 9. pants. Orhūsas konvencija: starptautiska konvencija. Latvijas Vēstnesis, 2002.
26. aprīlis, Nr. 64.
79 Skat. Satversmes tiesa. 2010-38-01. 27.12.2010. 6. punkts.
80 Skat. Satversmes tiesa. 2009-77-01. 19.04.2010.15.-16. punkts.
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i-nprātīgi. Proti, attiecībā uz tām personām, kas regulāri vēršas tiesā ar acīmredza
mi nepamatotām sūdzībām, tādējādi tērējot tiesas resursus un kavējot tiesu izskatīt citu
rersonu lietas, pieļaujama atšķirīga attieksme - vienkāršots pieteikumu nepieņemšanas
: : :>cess vai prasība ikreiz pirms vēršanās tiesā saņemt īpašu atļauju.81
52. Gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā, gan vairāku valstu nacionālajās tie- rās kā izņēmuma gadījums, kad ir pieļaujams liegt personai pieeju tiesai arī pēc būtīir atzīta situācija, kad prevalē valsts drošības intereses. Šajā sakarā Eiropas Cilvēktie•ru tiesa ir atzinusi, ka nacionālās drošības aizsardzība ir leģitīms mērķis, kura dēļ var
":_<t noteikti ierobežojumi tiesībām vērsties tiesā.82 Vienlaikus gan tiek uzsvērts: lai arī ar
racionālo drošību saistītajās lietās tiesiskās pārbaudes iespēja ir lielā mērā ierobežota,
r-:ādes tomēr nevar tikt atbrīvotas no efektīvas tiesu varas kontroles visos gadījumos,
vien tās apgalvo, ka jautājums ir saistīts ar nacionālo drošību un terorismu.83 Savui l r t gadījumos, kad tiesas kontrole tiek liegta, ir jāpastāv cita veida tiesību aizsardzības
prantijām atbilstoši Konvencijas 13. pantam.84

1.5. Tiesības uz tiesas nolēmuma pārsūdzību
53. No tiesībām uz taisnīgu tiesu neizriet valsts pienākums jebkuras kategorijas lietā
- : drošināt lietas izskatīšanas iespējas tiesā vairākās instancēs.85 No Satversmes 92. panta
: irmā teikuma izriet valsts pienākums paredzēt taisnīgu lietu izskatīšanas procedūru,
:■=: ne pienākums visās lietās paredzēt iespēju pārsūdzēt nolēmumu apelācijas un kasārias kārtībā. Likumdevējs ir tiesīgs ar likumu noteikt, kādas lietas ir katras tiesu iestādes
•:mpetencē un cik instancēs dažādu kategoriju lietas ir skatāmas.86
Konvencijā un Paktā tiesības uz tiesas nolēmuma pārsūdzību paredzētas vienīgi attie::bā uz krimināllietām, turklāt ar atrunu, ka attiecībā uz viegla rakstura pārkāpumiem
pieļaujams, ka pārsūdzības iespējas netiek nodrošinātas.87 Satversmes 92. pantā pare
dzēts plašāks pārsūdzības tiesību apjoms, proti, no Satversmes izriet tiesības pārsūdzēt
iesas spriedumu ikvienā krimināltiesiska rakstura lietā, tostarp administratīvo pārkā:u m u lietās, ne tikai smagāka rakstura krimināllietās, kā to paredz Konvencija.88
>.<at. ECT lēmums H v UK. 8950/80, 30.11.1987. Skat. ari: Briede J. Acīmredzami nepamatotie pieteikumi:
: roblēmas un risinājumi. Jurista Vārds, 2008. 26. augusts, Nr. 32.
Skat ECT spriedums Devenney v. The United Kingdom. 24265/94,19.03.2002. Para. 26; ECT spriedums Tinnelly
r- Sons Ltd and Other and McElduffand Others v. The United Kingdom. 20390/92,10.07.1998. Para. 76.
Skat. ECT spriedums Chahal v. The United Kingdom. 22414/93, 15.11.1996. Para. 131.
~ Skat., piem., ECT spriedums Klass and others v. Germany. 5029/71,06.09.1978. Para. 64.
Skat., piem., Satversmes tiesa. 2007-22-01. 02.06.2008. 11. punkts; Satversmes tiesa. 2001-17-0106.
1).06.2002. Secinājumu daļas 5. punkts; Satversmes tiesa. 2001-08-01.17.01.2002. Secinājumu daļas 3. punkts,
ZCT spriedums Delcourt v. Belgium. 2689/65, 17.01.2970. Para. 25; ECT spriedums Staroszczyk v. Poland.
59519/00, 22.03.2007. Para. 125; ECT spriedums Dunayev v. Russia. 70142/01, 24.05.2007. Para. 34; ECT
spriedums Brualla Gomez de la Torre v. Spain. 26737/95, 19.12.1997. Para. 37. Skat. arī ANO Cilvēktiesību
•emitēja. Vispārējais komentārs ( General Comment). 23.08.2007. Nr. 32 12. un 18. punkts. Pieejams: http://

■ww2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
Skat. Satversmes tiesa. 2009-93-01. 17.05.2010. 13.1. punkts; Satversmes tiesa. 2006-12-01. 20.12.2006.
' punkts.
Skat. Konvencijas 7. protokola 2. pantu un Pakta 14. panta piekto daļu.
' Skat. Satversmes tiesa. 2003-03-01. 27.06.2003. Secinājumu daļas 5. punkts; Satversmes tiesa. 2001-170106.20.06.2002.
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54. No tiesībām uz taisnīgu tiesu izrietošās garantētās tiesības uz tiesas nolēmu
ma pārsūdzību paredz tiesības pārsūdzēt tiesas nolēmumu vienā pakāpē. Proti, ne no
Konvencijas, ne no Pakta, ne no Satversmes pat krimināltiesiska rakstura lietās neizriet
tiesības uz vairākpakāpju pārsūdzību.
Attiecībā uz augstākas instances tiesas kompetenci Konvencijas un Pakta regulējuma
interpretācija atšķiras. Proti, Eiropas Padomes Skaidrojošajā ziņojumā par Konvencijas
7. protokola 2. pantu norādīts, ka katra valsts pati var noteikt, vai pārsūdzību izskatošā tie
sa vērtē gan faktiskos, gan tiesiskos apstākļus vai tikai tiesiskos apstākļus.89 Savukārt ANO
Cilvēktiesību komiteja atzinusi, ka no Pakta izrietošā prasība valstij nodrošināt personām
tiesības uz nolēmuma pārsūdzību krimināllietās uzskatāma par izpildītu tad, ja augstākas
instances tiesa ir kompetenta pārvērtēt gan pierādījumus, gan tiesiskos apstākļus.90
Ņemot vērā, ka Satversmes 92. pantā garantēto tiesību uz taisnīgu tiesu saturs no
skaidrojams, vadoties pēc principa, ka tas paredz vismaz tādas pašas garantijas kā abi
minētie cilvēktiesību dokumenti, secināms, ka Satversme prasa, lai krimināltiesiska rak
stura lietās valsts būtu nodrošinājusi pārsūdzības iespējas tādā tiesā, kas ir kompetenta
izvērtēt jautājumu pēc būtības (proti, vērtēt gan faktus, gan tiesību jautājumus).
55. Lai arī no tiesībām uz taisnīgu tiesu neizriet valsts pienākums ikvienas katego
rijas lietai izveidot apelācijas instances tiesu un vēl jo vairāk - kasācijas instances tiesu,
ja valsts attiecīgu instanču tiesas tomēr ir izveidojusi, tad to darbībai ir jāatbilst gan pie
ejamības, gan taisnīgas procedūras un citu tiesību uz taisnīgu tiesu aspektiem.91 Tas gan
nenozīmē, ka gadījumā, ja valstī vispār ir tāda tiesa, kas kādas lietas izskata kā apelācijas
vai kasācijas instances tiesa, tad valstij ir pienākums nodrošināt attiecīgas instances tiesu
it visās lietās. M inētā atziņa interpretējama tādējādi, ka tajās lietās, kuras tiek izskatītas
arī augstākā instancē, ir jānodrošina tiesībām uz taisnīgu tiesu atbilstošs process un pie
ejamība tam - piemēram, jābūt saprātīgam termiņam pārsūdzības iesniegšanai, nedrīkst
būt nesamērīgs finansiāls vai cita veida ierobežojums iesniegt apelācijas vai kasācijas
sūdzību, jābūt ievērotam pušu līdztiesības principam, tiesnešiem jābūt objektīviem un
neieinteresētiem u.tml.92

1.6. Procesuālā līdztiesība
56. Procesuālās līdztiesības princips (equality o f arms) ir būtisks tiesību uz taisnīgu
tiesu elements93 un vienlaikus arī tiesiskās vienlīdzības principa īpaša izpausme,94 kas at89 Eiropas Padomes Skaidrojošais ziņojums par Konvencijas 7.protokolu. Pieejams: http://conventions.coe.

int/treaty/en/Reports/Html/l 17.htm .
90 Skat. ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs ( General Comment). Nr. 32. 23.08.2007.
48. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm; ECT lēmums Domukovsky
and Others v. Georgia. 623-7/1995, 06.04.1998. 18.11. punkts.
91 Skat., piem., ECT spriedums Brualla Gomez de la Torre v. Spain. 26737/95, 19.12.1997. Para. 37; ECT sprie
dums Delcourt v. Belgium. 2689/65, 17.01.1970. Para. 25; ECT spriedums Staroszczyk v. Poland. 59519/00,
22.03.2007. Para. 125; ECT spriedums Dunayev v. Russia. 70142/01,24.05.2007. Para. 34.
92 Skat., piem., ECT spriedums Delcourt v. Belgium. 2689/65, 17.01.1970; ECT spriedums Sokurenko and
Strygun v. Ukraine. 29458/04, 29465/04, 20.07.2006. Para. 22.-24.
93 Tiesību literatūrā pat pausts viedoklis, ka procesuālā līdztiesība ir centrālais tiesību uz taisnīgu tiesu ele
ments - skat. Matscher E The right to a fa ir trial in the case-law o f the organs o f the European convention on
human rights. The right to a fa ir trial. Strasbourge: Council o f Europe publishing, p. 12.
94 Satversmes tiesa. 2009-85-01. 30.03.2010. 12. punkts.
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iecīnāma uz visu kategoriju tiesai pakļautajām lietām.95 Tas noteic, ka lietas izskatīšanas
irrcesā procesa dalībnieku tiesībām ir jābūt taisnīgi līdzsvarotām (fair ballance) - proti,
tarim ir jābūt nodrošinātām adekvātām iespējām izmantot procesuālos līdzekļus, ne
si: -.: nepamatoti nostādītam nelabvēlīgākā stāvoklī kā citi procesa dalībnieki.96 No procilās līdztiesības principa tādējādi izriet valsts pienākums izveidot tādu lietu izskatīi p r o c e s u ā l t i e s i s k o regulējumu, kas to nodrošina. Turklāt šim regulējumam ir jābūt
arcriktam skaidri un saprotami.97
5
Uzskatāms, ka procesuālā līdztiesība ir nodrošināta tad, ja procesa dalībniekiem
r irta s vienlīdzīgas iespējas izmantot procesā paredzētos procesuālos līdzekļus - pie
mēram, iepazīties ar lietas materiāliem,98 izteikties par pārējo procesa dalībnieku snieg
tu em paskaidrojumiem un argumentiem,99 iesniegt pierādījumus un izteikties par tiem
lostarp pieteikt un nopratināt lieciniekus), pārsūdzēt tiesas nolēmumus u.tml.
58. Procesuālā līdztiesība ir saistīta gan ar tiesiskajā regulējumā paredzētajām proBEs_Uajām iespējām, gan ar šo iespēju izmantošanas praktiskajām izpausmēm. Proti, no
I ~esību uz taisnīgu tiesu elementa izriet gan valsts pienākums noteikt attiecīgu regulētezu , gan nodrošināt, lai šis regulējums praksē tiktu ievērots.100
59. Ņemot vērā, ka jebkura procesuāltiesiskā nosacījuma ievērošana nav pašmērķis,
- ;an vērsts uz konkrēta mērķa sasniegšanu (objektīvu, vispusīgu lietas izskatīšanu),
■sevišķos gadījumos procesuālās ekonomijas nolūkos ir pieļaujams, ka pirmās instances
lē s is pieļautu procesuālās līdztiesības principa pārkāpumu “labo” augstākas instances

101
Tāpat jāņem arī vērā: tas, ka procesuālās līdztiesības princips satur aizliegumu kāno procesa dalībniekiem dot nepamatotas priekšrocības,102 nenozīmē, ka atsevišķos
_ . ; : umos (vai atsevišķu kategoriju lietās) šādas priekšrocības nevarētu būt pamatotas
r emēram, administratīvajā procesā ir privātpersonas tiesību ievērošanas princips un
:c ektīvās izmeklēšanas princips, kas pieļauj tiesai “palīdzēt” procesa dalībniekam - priLrpersonai).
Turklāt procesuālo līdztiesību, tāpat kā lielāko daļu tiesību uz taisnīgu tiesu garantiju,
r pieļaujams samērīgi ierobežot, ja tas nepieciešams leģitīma mērķa sasniegšanai.103
“
piem., ECT spriedums Dombo Beheer B.V. v. The Netherlands. 14448/88,27.10.1993. Para. 33.
* ikaL Satversmes tiesa. 2009-85-01. 30.03.2010. 12. punkts, Reid K. A practitioner s guide to the European
l.:—.ention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 67; ANO Cilvēktiesību komiteja.
T-c irējais komentārs (General Comment). Nr. 32. 23.08.2007. 13., 14. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.

w% i".glish/bodies/hrc/comments, htm.
9 Te:d K. A practitioners guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet &
»Sowell, 2008, p. 67.
* Scat. Dijk Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Van Dijk F., Van Hoof
T Van Rijn A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 580.
* ' kat., piem., ECT spriedums Feldbrugge v. The Netherlands. 8562/79, 29.05.1989. Para. 44.
■ f kaL, piem., ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējā komentāra (General Comment). Nr. 32. 23.08.2007.
15 runkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
■ 'sat. ECT spriedums Zumtobel v. Austria. 12235/86, 21.09.1993. Para. 35.
'kat. ECT spriedums Platakou v. Greece. 38460/97, 11.01.2001. Para. 45.-48.
Meat. Satversmes tiesa. 2009-85-01. 30.03.2010. 14. punkts.
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1.7. Pierādījumi
60. Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver arī vairākas prasības, kas attiecas uz pierādīju
miem - to iesniegšanu, pieņemšanu un novērtēšanu. Kā jau minēts, procesa dalībnie
kiem jābūt iespējām iesniegt pierādījumus, būt klāt un piedalīties to pārbaudē (ja lieta
tiek izskatīta mutvārdu procesā), kā arī izteikt savu viedokli par tiem .104
Saistībā ar tiesībām iesniegt pierādījumus jānorāda, ka tiesas spriedumu nevar uzska
tīt par taisnīgu, ja konkrētajā lietā nav vērtēti visi pierādījum i.105 Minētais gan nenozīmē,
ka tiesai jāpieņem jebkuri pierādījumi, kurus iesniedz procesa dalībnieks, bet gan tikai
tie, kas attiecas uz lietu un ir pieļaujami.106
Tiesības uz taisnīgu tiesu liedz tiesai pieņemt nelikumīgi iegūtus pierādījumus, kā
arī tādus pierādījumus (liecības), kas netiek iegūti no pirmavota.107 Piesardzīgi kritiski
jāvērtē arī tādi pierādījumi, kas iegūti, darbojoties slepenajiem aģentiem vai tiesībaizsar
dzības iestādēm provocējot personas izdarīt likumpārkāpumu.108 Proti, Eiropas Cilvēk
tiesību tiesa atzinusi, ka gadījumā, ja lietā izšķiroši pierādījumi tiek iegūti no slepenajiem
aģentiem, kuru identitāte netiek atklāta, jāvērtē, vai šo pierādījumu ierobežotās pārbau
des iespējas nepamatoti lielā mērā neaizskar tiesājamās personas tiesības uz aizstāvību.1
Saistībā ar tiesībām piedalīties pierādījumu pārbaudē jāatzīmē, ka kriminālprocesā arī
cietušo un liecinieku aizsardzības nolūkā tiesību normas var paredzēt šo personu “aizslepenošanu”, tomēr tas pieļaujams tikai kā ārkārtējs līdzeklis, kad tas ir vienīgais veids,
kā efektīvi nodrošināt šo personu aizsardzību. Turklāt arī tad ir jānodrošina, lai netiktu
nepamatoti ierobežotas tiesājamās personas aizstāvības iespējas.110
Tāpat arī taisnīgas tiesas garantijas prasa, lai iesniegtie pierādījumi tiktu pārbaudīti tieši,
proti, lai to darītu tie tiesneši, kas iztiesā lietu (piemēram, ja kaut kādu iemeslu dēļ tiesas sa
stāvs mainās, jānodrošina, ka jaunā sastāva tiesneši paši pārbauda pierādījumus un iegūst
pilnu informāciju par tiem ).111 Turklāt pierādījumi tiesai jānovērtē objektīvi un vispusīgi,
pamatojot, kāpēc viena procesa dalībnieku iesniegtajiem pierādījumiem dota priekšroka.

1.8. Tiesības būt klāt tiesas sēdē un tiesības uz mutvārdu procesu
61. Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver arī tiesības būt klāt tiesas sēdē un tiesības uz
mutvārdu procesu. Kaut arī šīs tiesības parasti ir cieši saistītas, tās tomēr ir autonomi
tiesību uz taisnīgu tiesu elementi.
104 Skat. Reid K. A practitioner's guide

to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet

& Maxwell, 2 008, p.67.
105 Skat. Satversmes tiesa. 2 0 0 6 -2 8 -0 1 . 11.04.2007. 12. punkts.
106 M atscher F. The right to a fair trial in the case-law o f the organs o f the European

convention on human rights.
The right to a fair trial. Strasbourge: Council o f Europe publishing, 2 000, p. 15.
107 Skat. Reid K. A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet

& Maxwell, 2 0 0 8 , p. 111.-113., 121.
108 Skat., piem., EC T spriedums Lüdi v.

Switzerland. 1 2 4 3 3 /8 6 ,1 5 .0 6 .1 9 9 2 ; E C T spriedums Texeira de Castro v.
Portugal. 2 5 8 2 9 /9 4 , 09.06.1998.
105 E C T spriedums Lüdi v. Switzerland. 1 2 4 33/86, 15.06.1992. Para. 42.-50.
110 Skat. Sinkevičus V. Tiesības uz taisnīgu tiesas procesu. Lietuvas Konstitucionālās tiesas prakse. Jurista Vārds,
2 005. 30. augusts, Nr. 32 (3 8 7 ), 9. punkts.
111 Skat. Reid K. A practitioner’s guide to the European

& Maxwell, 2 0 0 8 , p. 67.
136

Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

62.
Tiesības būt klāt tiesas sēdē ietver personas tiesības būt savlaicīgi un pienācīgi
a c : m ētai par tiesas sēdes norises laiku un vietu un tiesības ierasties uz tiesas sēdi un
Tiir-vērtīgi piedalīties tiesas sēdē veiktajās procesuālajās darbībās pašai vai ar pārstāvja
■_r?niecību.
7as attiecīgi uzliek pienākumu valstij nodrošināt attiecīgu procesuāltiesisko regulēi i n . . kā arī aizliegumu tiesai izskatīt lietu, ja procesa dalībnieks nav ieradies, jo viņam
js r ::esas sēdi nav paziņots.
?3. Tiesības būt klāt tiesas sēdē īpaši aktuālas ir krimināllietās, jo tās ir cieši saistītas
ar ir-sūdzētā tiesībām aizstāvēt pašam sevi.112 Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka lie
l i par soda piemērošanu (krimināltiesiska rakstura lietu) tiesa bez tiesājamās personas
l..i~~ūtnes var izskatīt vienīgi tad, ja persona ļaunprātīgi izvairās no ierašanās uz tiesas
* r : piemēram, bēguļo).113 Papildu atkāpes no nosacījuma, ka krimināllieta izskatāma,
fcār-s 3t tiesājamai personai, var būt pieļaujamas vēl vienīgi tās instances tiesā, kas nevēr
t i ē tis k o s apstākļus (pierādījumus).114
>1. Tiesības uz taisnīgu tiesu paredz arī tiesības uz lietas izskatīšanu mutvārdu prom%i. Lietas izskatīšana mutvārdu procesā (tiesas sēdē), no vienas puses, ir saistīta ar per
n icas tiesībām būt klāt tiesas sēdē un personīgi izteikties par lietas apstākļiem, savukārt
■m tras puses - ar prasību izskatīt lietas atklāti.
-5. Tomēr tiesības uz taisnīgu tiesu negarantē mutvārdu procesu jebkura ar lietu
« a sē ta jautājuma izlemšanā, bet gan tikai lietas izskatīšanā pēc būtības. Pēc vispārējā
j r r tipa tiesā vismaz vienā instancē, kas izskata lietu pēc būtības, ir jānodrošina per» x .t : tiesības uz mutvārdu procesu, ja viņa to lūdz.115 Izņēmums no minētā pieļaujams
f i c l umos, ja lietā izšķirošais jautājums ir “tīrs” tiesībjautājums vai arī tāds ar faktu iz« r-e ia n u saistīts jautājums, kas balstīts uz tehniskiem datiem, aprēķiniem u.tml. Šādos
ļžt:~ iimos lietu visās instancēs var izskatīt rakstveidā, pat tad, ja pieteicējs lūdzis mutv k d u procesu.116
Ttrklāt, ja tiesību normas noteic, ka personai ir tiesības uz mutvārdu procesu, ja viņa
» ! i iz, bet persona šīs tiesības nav izmantojusi, tā, atsaucoties uz tiesībām uz taisnīgu
nevar uzskatīt, ka tiesa, izskatot lietu rakstveidā, ir pieļāvusi pārkāpumu. Šādos
■fcrnrmos personai savs lūgums noteikt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā ir jāizteic
iri un nepārprotami.117 Attiecīga lūguma neizteikšana tiek uzskatīta par atteikšanos
trsībām uz lietas izskatīšanu mutvārdu procesā.118
Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Van Dijk E, Van H oof E,
Ārn A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 589.
- lēmums Jones v. United Kingdom. 30900/02, 09.09.2003.

Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Van Dijk E, Van Hoof E,
--_m A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 589.
piem., ECT spriedums Fredin v. Sweden. 12033/86, 23.02.1994. Para. 21., 22; ECT spriedums Dory
. 28394/95, 12.11.2002. Motīvu daļas 7. - 9. paragrāfs un 12.-15. paragrāfs,
lēmums lietā Speil v. Austria. 42057/98, 05.09.2002.
S e sl ECT spriedums Schuler-Zgraggen v. Switzerland. 14518/89, 24.06.1993. Para. 58; ECT spriedums
v. Austria. 12235/86, 21.09.1993. Para. 34; ECT lēmums Strāg Datatjānster AB v. Sweden. 50664/99,
-2005.
ECT lēmums lietā Kaipila v. Finland. 49453/99, 18.10.2005.
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66. Apelācijas instances tiesā lietu pretēji pieteicēja vēlmēm var izskatīt rakstveida
procesā, ja procesa veids neietekmē lietas objektīvu un taisnīgu izspriešanu, proti, ja
lietas apstākļi neprasa pieteicēja personīgu uzklausīšanu un tiesa lietu var izspriest, iepa
zīstoties ar lietas materiāliem un procesa dalībnieku viedokli rakstveidā.119
Tādējādi, ja pirm ajā instancē, kas izskata lietu pēc būtības, lieta pēc pieteicēja lūguma
vai tiesas ieskata tiek izskatīta mutvārdu procesā, apelācijas instancē mutvārdu process
var arī nebūt, pat ja pieteicējs to prasa. Minētais attiecināms arī uz tiem gadījumiem,
kad pirmās instances tiesā lieta nav izskatīta mutvārdu procesā, jo pieteicējs atteicies no
savām tiesībām pieprasīt mutvārdu procesu.120
67. Kasācijas instances tiesā, ja tās kompetencē nav faktisko apstākļu pārvērtēšana,
bet tikai tiesību jautājum i (kā tas ir arī Latvijā), visas lietas var izskatīt tikai rakstveida
procesā, pat ja pieteicējs prasa mutvārdu procesu.121 Tāpat mutvārdu process neatkarīgi
no pieteicēja gribas nav obligāts, ja tiek vērtēti tikai procesuālo tiesību jautājum i.122

1.9. L ietas izskatīšanas atklātum s (pu blisku m s)
68. Tiesību uz taisnīgu tiesu elements ir arī noteikums, ka lietas izskatāmas un tiesas
spriedums paziņojams atklāti (publiski). Atklātas lietas izskatīšanas princips nodrošina
sabiedrības uzraudzību (kontroli) pār tiesas spriešanu un tādējādi ir vērsts uz sabiedrī
bas uzticamības tiesām veicināšanu.123 Tādējādi uzskatāms, ka interese uz atklātu lietas
izskatīšanas procesu ir gan procesa dalībniekiem, gan visai sabiedrībai.124
69. Lietas izskatīšanas atklātuma princips prasa, lai informācija par lietas izskatīša
nas laiku un vietu būtu padarīta zināma publiski un savlaicīgi, lai personām, kas vēlas
apmeklēt lietas izskatīšanu, būtu nodrošinātas saprātīgas iespējas ierasties.125 Ja lieta tiek
izskatīta rakstveida procesā, atklātuma princips prasa, lai publiski būtu pieejams vismaz
tiesas nolēmums.126
70. Atkāpe no atklāta procesa pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad tas ir at
taisnojams ar objektīviem apsvērumiem, kā arī tad, ja lieta tiek izskatīta nākamās instan
ces tiesā.127 Pakta 14. panta pirmās daļas trešajā teikumā norādīts, ka preses un publikas
klātbūtni var nepieļaut visā iztiesāšanā vai tās daļā, ja to prasa morāles apsvērumi, sa
biedriskā kārtība vai nacionālā drošība demokrātiskā sabiedrībā, vai pušu privātās dzīves
119 Skat. E C T spriedums Bulut v. Austria. 17358/90, 22.02.1996. Para. 41., 42; EC T spriedums Botten v. No
rway. 16206/90, 19.02.1996. Para. 39.
120 Skat. ECT lēmums Markku Kaipila v. Finland. 49453/99,18.10.2005. Motīvu daļas 2. punkts.
121Skat. ECT spriedums Sutter v. Switzerland. 8209/78,22.02.1984. Para. 29., 30.
122 Skat. EC T spriedums Dôry v. Sweden. 28394/95,12.11.2002. Motīvu daļas 8. paragrāfs.
123Skat. Reid K. A practitioners guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet
& Maxwell, 2008, p. 67; ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs (General Comment). 23.08.2007.
Nr. 32. 28. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
124 Skat. Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Van Dijk F., Van H oof F.,
Van Rijn A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 597.
125 Skat. ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs ( General Comment). Nr. 32. 23.08.2007. 28.
punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
126 Skat. Turpat, 29. punkts.
I2' Conte A. The Judicial Process. Defining Civil and Political Rights. The Jurispridence o f the United Nations
Human Rights Committee. Aldershot: Ashgate, 2004, p. 125.
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. vai tajā apmērā, ko tiesa uzskata par nepieciešamu īpašos apstākļos, kad atklāi r . ■— čtu taisnīguma interesēm. Līdzīgi pieļaujamās atkāpes no atklātuma principa
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā.128
No lietas izskatīšanas atklātuma principa izrietošais pienākums valstij nodroši« £ . t i ::esas spriedumi tiek pasludināti publiski, nav tulkojams tādējādi, ka spriedums
« jc
iānolasa tiesas sēdē.129 Galvenais kritērijs ir, vai spriedums ir padarīts saprātīgi
a f e r in s . Tādējādi pieļaujama ir arī sprieduma pasludināšana rakstveidā.130
1.10. Lietas izskatīšana saprātīgā term iņ ā
72. Tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā term iņā (ātrā un efektīvā procesā) ir viens
m» re-sību uz taisnīgu tiesu pamatelementiem, kas īpaši tiek uzsvērts krimināltiesiska
■Bitštura lietās.131 Šī tiesību uz taisnīgu tiesu elementa nodrošināšana vienlaikus nereti ir
mērķis citu tiesību uz taisnīgu tiesu elementu ierobežošanai.
“3. Satversmes tiesa norādījusi, ka jēdziens “aizstāvēt tiesības” Satversmes 92. panta
z r r iin ē nozīmē nevis tiesības uz neierobežoti ilgu tiesas procesu, bet, gluži otrādi, tiesīis~ _z procesu, kuram saprātīgā laikā jānoslēdzas ar spēkā stājušos spriedumu.132
"4 Saprātīgā term iņa ievērošanas prasības mērķis ir, pirmkārt, garantēt, ka saprātīgā
Ttr— r I ar tiesas nolēmumu tiek izbeigta nedrošā situācija, kādā persona atrodas, kamēr
msr- ■-hidras tiesiskās attiecības, par kurām ir strīds (civillietās) vai personas vainas atzīk c i Krimināllietā). Tādējādi tiek nodrošināta arī tiesiskā stabilitāte un noteiktība.133
Nepamatota lietas izskatīšanas kavēšana, ja tās rezultātā tiesas spriedums kļūst
: -īdzīgs un novēlots, aizskar gan tiesības uz pieeju tiesai, gan taisnīgu lietas izska4
Šo problēmu daļēji iespējams risināt, paredzot pagaidu aizsardzības iespējas,
arī tad, ja procesā ir paredzēti pagaidu aizsardzības līdzekļi, lietas izskatīšanas
_ i i - kopumā jābūt saprātīgam.
Būtiskais laika posms, uz kuru attiecināma saprātīgā term iņa ievērošanas prasīi * . •no lietas ierosināšanas brīža (krimināllietās no personas aizturēšanas vai apcietinābriža (Latvijas Kriminālprocesa likums kā atskaites punktu noteic personas tiesību
ošanas brīdi) līdz brīdim, kad pieņemts galīgais tiesas nolēmums.135 Atkarībā no
ao^-Lv’iem saprātīgā term iņa ievērošanas prasība attiecināma arī uz tiesas nolēmuma
a^rifcks stadiju.136
lw$i-čL r:em „ ECT spriedums H v. Belgium. 8950/80, 30.11.1987. Para. 54; ECT spriedums Bulut v. Austria.
i r a i , 90. 22.02.1996. Para. 41., 42.
• T t r Reid K. A practitioners guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet
ft Warr-ell, 2008, p. 185.
?;em., ECT spriedums Axen v. Germany. 54999/00, 08.12.1983. Para. 30.-32; ECT lēmums Werner
Germany. 43026/05, 06.12.2001. Para. 4.
K >nvencijas 5. panta trešo daļu un Pakta 14. panta trešās daļas “c ’punkts.
i ::e m ., Satversmes tiesa. 2009-93-01. 17.05.2010. 12.2. punkts.
T-.eory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Van Dijk F., Van H oof F.,
c A - Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 602.-603.
::e m ., ECT spriedums Musumeci v. Italy. 33695/96, 11.01.2005.
Tieory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Van Dijk F., Van Hoof
■t Rjin A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 605; ECT spriedums Scopelliti v. Italy.
.
23.11.1993. Para. 18; ECT spriedums Deweerv. Belgium. 6903/75, 27.02.1980. Para. 46.
t 2T- ECT spriedums Nuutinen v. Finland. 32842/96,07.06.2000. Para. 109.
139

92. pants

77. Vērtējot, vai konkrētā lietā ievērots saprātīgā termiņa princips, jāņem vērā kat
ras konkrētās lietas apstākļi un īpatnības. Vērtējama lietas sarežģītība (faktiskie apstākļi,
pierādījumu daudzums, nopratināmie liecinieki, nepieciešamība pieprasīt informāciju
no ārvalstīm, sarežģīti tiesībjautājumi), procesa dalībnieku rīcība (vai paši dara visu ob
jektīvi iespējamo, lai palīdzētu noskaidrot apstākļus), valsts rīcība (tiesas rīcība, mēģinot
noskaidrot apstākļus, uzraugot, lai procesuālās darbības tiktu veiktas laikus), kā arī tas,
cik svarīgas intereses konkrētās lietas ietvaros ir privātpersonai.137
78. Saprātīgā term iņa ievērošanas nodrošināšana ir valsts pienākums, kas izpaužas
gan kā pienākums noteikt tādu procesuāltiesisko regulējumu, kas nodrošinātu iespējas
lietas izskatīt saprātīgā termiņā, gan kā pienākums nodrošināt lietu izskatīšanai nepie
ciešamos resursus.
ANO Cilvēktiesību komiteja uzsvērusi, ka finanšu līdzekļu trūkums nevar būt attais
nojums saprātīgā term iņa neievērošanai.138
Attaisnojums saprātīgā term iņa neievērošanai nevar būt arī tas, ka procesa dalībnieki
aktīvi izmanto savas procesuālās iespējas, piemēram, iesniedzot blakus sūdzības. Valstij
tiesas process ir jāorganizē tā, ka, pat ja procesa dalībnieks izmanto visas viņa rīcībā eso
šās procesuālās iespējas, tiesas process saprātīgā laikā noved pie rezultāta.139
1.11. T iesīb as uz m otiv ētu tiesas spriedum u
79. No tiesībām uz taisnīgu tiesu izriet arī pienākums tiesai argumentēt savu n o
lēmumu tā, lai gan procesa dalībnieki, gan interesenti no sabiedrības varētu saprast, kā
tiesa nonākusi pie tieši tāda un ne citāda lietas izspriešanas rezultāta.140 Tiesības uz m o
tivētu tiesas spriedumu ir cieši saistītas ar tiesībām uz lietas apstākļu vispusīgu un ob
jektīvu izvērtējumu, tiesībām uz publisku tiesas spriedumu un tiesībām uz nolēmuma
pārsūdzību.141 Motivējot savu spriedumu, tiesa parāda, ka ir objektīvi izskatījusi lietu.
80. Tiesības uz motivētu tiesas nolēmumu var būt ierobežotas attiecībā uz augstāku
instanču tiesas nolēm um iem.142 Tāpat tiesības uz motivētu tiesas nolēmumu nenozīmē,
ka tiesai ir pienākums atbildēt uz jebkuru procesa dalībnieka argumentu, bet gan tikai uz
tādiem, kas attiecas uz lietu un ir nozīm īgi.143
137 Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Van D ijk F., Van Hoof F., Van
Rijn A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 606.-610; ECT spriedums Rajcevic v. Croatia.
56773/00, 23.07.2002. Para. 36.
138 Skat. ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs (General Comment). Nr. 32. 23.08.2007.
27. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
139 Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Spriedumi un lēmumi lietās pret Latviju: Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Ar Egila
Levita komentāriem. Rīga: Eiropas Padomes Informācijas birojs, 2004, 18. lpp.
140 Matscher F. The right to a fair trial in the case-law o f the organs o f the European convention on human rights.
The right to a fair trial. Strasbourge: Council of Europe publishing, 2000, p. 19.
141 Skat. Reid K. A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet &
Maxwell, 2008, p. 185.-190; ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs (General Comment). Nr. 32.
23.08.2007. 49. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm; ECT spriedums
Hadjianastassiou v. Greece. 12945/87, 16.12.1992; ECT spriedums H. v. Belgium. 8950/80, 30.11.1987.
142 Skat. Reid K. A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet
& Maxwell, 2008, p. 187.
143 Skat., piem., ECT spriedums Van de Hurk v. The Netherlands. 16034/90, 19.04.1994.
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1.12. T iesīb as uz efektīvu sp ried u m a izpildi
fl.

Taisnīgas tiesas jēdziens ietver arī tiesības prasīt, lai valsts nodrošina efektīvu
sprieduma izpildi.144 Pretējā gadījumā visas pārējās taisnīgas tiesas garantijas ir
: u gas, ja persona, kas tiesā “panākusi taisnību”, nevar to īstenot praksē.145
: rin š u līdzekļu un citu resursu trūkums nevar būt attaisnojums minētā valsts pie
bar?— a nepildīšanai.146 Turklāt tas attiecas ne tikai uz tiem gadījumiem, kad spriedums
i r . : . publisko tiesību subjektam. Nav pieļaujams, ka valsts sprieduma izpildes nastu
■ c i e t privātpersonai arī tad, ja spriedumu nepilda otra privātpersona. Valstij ir jānodroIn-i rrektīva sprieduma izpildes procedūra ar pietiekamām pilnvarām tiesu izpildītājiem
S e H ü rig i no tā, kam ir jāpilda tiesas spriedums.147
1.13. N eatkarīga u n ob jek tīv a ar liku m u izveidota tiesa
*2- Tiesības uz taisnīgu tiesu uzskatāmas par nodrošinātām vienīgi tad, ja lietu izi r.eatkarīga un objektīva ar likumu izveidota tiesa. Līdz ar to valstij ir pienākums
i i r e s u izveidot.148 Prasība pēc neatkarīgas un objektīvas tiesas atzīstama par tādu,
nav pieļaujams ierobežot.149
ir.em vērā, ka tiesas un tiesnešu neatkarība nav pašmērķis, bet gan līdzeklis demo■ ā ū if un tiesiskuma nodrošināšanai un stiprināšanai, kā arī obligāts priekšnosacījums
r _ uz taisnīgu tiesu īstenošanai. Cilvēka tiesību efektīva īstenošana nav iespējama, ja
lis c e š i nav neatkarīgi.150
S3.
Ar jēdzienu “tiesa” tiesību uz taisnīgu tiesu izpratnē saprot valsts ar likumu izveidou restitūciju, kurai ir piešķirta tiesas spriešanas vara. Līdz ar to “tiesa” var būt arī specializēts
r c _nāls, proti, tai nav obligāti jābūt institucionāli ietvertajai klasiskajā tiesu sistēmā.151
*4. Prasība, lai tiesa tiktu izveidota ar likumu, garantē, ka tiesas izveide ir pamatota
_ : ' ībām, nevis izpildvaras gribu. Uzskatāms, ka prasība, lai tiesa tiktu izveidota ar liattiecas ne tikai uz tiesas eksistenci (izveidošanu) kā tādu, bet arī uz tiesas darbību
u rb a organizāciju (piemēram, tiesas sastāva noteikšanai (lietu sadalei) ir jābalstās uz
im čip ie m , kas izriet no likum a).152
>5. Tiesas (tiesnešu) neatkarība un tiesas (tiesnešu) objektivitāte ir nošķirami jēir eni. Tiesas neatkarība ir neatkarība no valsts iestādēm - gan izpildvaras iestādēm, gan
* 5 e ī l ECT spriedums Pini and Others v. Romania. 78028/01, 78030/01, 22.06.2004. Para. 174.-189.
“ i îc _ ECT spriedums Hornsby v. Greece. 18357/91,19.03.1997; Reid K. A practitioners guide to the European
Zon rntion on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2008, p. 90.
“ i i t piem., ECT spriedums Burdov v. Russia. 59498/00, 07.05.2002. Para. 35.
“ S cšt ECT spriedums Pini and Others v. Romania. 78028/01, 78030/01, 22.06.2004. ECT spriedums Jarnunene v. Lithuania. 41510/98, 06.03.2003.
*
ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs ( General Comment). Nr. 32. 23.08.2007.
I f r _--kts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
“ ~xrpat, 19. punkts.
“
rrsmes tiesa. 2009-11-01. 18.01.2010. 7. punkts.
B S o l . piem., ECT spriedums Campbell and Fell v. United Kingdom. 7819/77, 7878/77,28.06.1984. Para. 76;
r 77 īTriedums lietā McMichael v. United Kingdom. 16424/90, 24.02.1995. Para. 80.
"m
ECT spriedums Posokhov v. Russia. 63486/00, 04.03. 2003. Para. 39; Theory and Practice o f the
i i r r r i J n Convention on Human Rights. Ed. by Van Dijk F., Van H oof F., Van Rijn A., Zwaak L. Antwerpen;
O cb rd : Intersentia, 2006, p. 623.
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likumdevējvaras iestādēm, savukārt objektivitāte ir tiesas, kas izspriež lietu, neieinteresētība lietas iznākumā.153
Tiesas neatkarības un objektivitātes prasības attiecas ne tikai uz profesionālajiem
tiesnešiem, bet arī tiesu piesēdētājiem un zvērināto tiesu (ja tāda ir).
86. Tiesas (tiesnešu) neatkarību, kā jau minēts, raksturo neatkarība no valsts iestā
dēm un tas, ka tiesa balsta savu spriedumu uz brīvi veidojušos viedokli par lietas faktis
kajiem un tiesiskajiem apstākļiem.
Valstij ir jānodrošina specifiskas garantijas tiesnešu neatkarības nodrošināšanai, lai
pasargātu tiesnešus no politiskās ietekmes, kā arī jāpieņem tādi likumi, lai būtu skaidri
un objektīvi noteikti iecelšanas, atcelšanas, paaugstināšanas, atstādināšanas, disciplinā
rās sodīšanas kritēriji un kārtība.154 Jābūt novērstām pat teorētiskām ietekmēšanas iespē
jām (a sem blance o f dependence).155
87. Tiesas (tiesnešu) objektivitātei ir divas izpausmes - pirmkārt, objektivitāte no
zīmē, ka tiesnesis nedrīkst kaut vai netieši būt ieinteresēts lietas iznākumā (tostarp, ne
drīkst būt saistīts ar lietas dalībniekiem), otrkārt, objektivitāte nozīmē arī to, ka tiesnesis,
izspriežot lietu, nedrīkst ietekmēties no personīgajiem aizspriedumiem, em ocijām , sa
biedrības vai jebkāda cita spiediena.156
88. Tiesas spriešanas interesēs, lai neietekmētu tiesas viedokļa veidošanos, pieļauja
ma pat vārda brīvības ierobežošana.157
1.14.
N o tiesīb ām uz taisn īgu tiesu
izrietošais m in im ā la is stan d arts k rim in āllietās
89. Kā jau minēts, Satversmē atšķirībā no Konvencijas un Pakta nav izvērsti atrunā
tas no tiesībām uz taisnīgu tiesu izrietošās specifiskās garantijas krimināllietās, izņemot
nevainīguma prezumpciju un tiesības uz advokātu (Satversmes 92. panta otrais un ce
turtais teikums). Tādējādi atzīstams, ka pārējās šāda veida garantijas ietvertas Satvers
mes 92. panta pirmajā teikumā noteiktā taisnīgas tiesas jēdziena saturā.
90. Personai, kas apsūdzēta krimināltiesiska rakstura nodarījuma izdarīšanā, ir tiesī
bas nekavējoties (savlaicīgi) saņemt pilnu informāciju par apsūdzību šai personai sapro
tamā valodā (nepieciešamības gadījumā ar tulka palīdzību).158 Turklāt šai informācijai
jābūt faktiski saņemtai - šajā gadījumā nav pietiekama prezumpcija par saņemšanu.159
153 Skat. Reid K. A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet
& Maxwell, 2008, p. 127; Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights-. Ed. by Van Dijk
F., Van H oof F., Van Rijn A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 613.
154 Skat. ECT spriedums Langborger v. Sweden. 11179/84, 22.06.1989. Para. 32; ANO Cilvēktiesību komiteja.
Vispārējais komentārs ( General Comment). Nr. 32. 23.08.2007. 19. un 20. punkts. Pieejams: http://www2.

ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
155 Skat. ECT spriedums Bryan v. The United Kingdom. 19178/91, 22.11.2995. Para. 38.
156 Skat. ANO Cilvēktiesību komiteja. Vispārējais komentārs (General Comment). Nr. 32. 23.08.2007. 19. un
20. punkts. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
157 Skat. ECT spriedums Sunday Times v. United Kingdom. 6538/74, 26.04.1979. Para. 65.-68.
158 Skat. ECT spriedums Mattocia v. Italy. 23969/94, 25.07.2000. Para. 59.-60. Skat. ari Theory and Practice of
the European Convention on Human Rights. Ed. by Van Dijk F., Van H oof F., Van Rijn A., Zwaak L. Antwer
pen; Oxford: Intersentia, 2006, p.632.
159 Skat. Reid K. A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet
& Maxwell, 2008, p. 138.
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91. Apsūdzētajam jādod atbilstošs adekvāts laiks un iespējas iepazīties ar lietu un
« īita v o tie s aizstāvībai. Tiesības iepazīties ar lietas materiāliem gan iespējams ierobežot,
: : mēram, liecinieku vai noslēpuma aizsardzības interesēs, ja aizsargājams, piemēram,
noslēpums.160 Attiecībā uz apsūdzētā advokātam doto laiku aizstāvības sagatavo..L-ii pieļaujami lielāki ierobežojumi nekā attiecībā uz pašam apsūdzētajam doto laiku,
r rezumējams, ka advokātam jābūt spējīgam organizēt savu darbu tā, lai varētu reaģēt
'ietas steidzamību.161
92. Apsūdzētajam ir tiesības aizstāvēt sevi pašam vai ar advokāta starpniecību. Ja
'p ie c ie ša m s, valstij jānodrošina apsūdzētajam iespējas saņemt advokāta palīdzību bez
miksas (papildus par šo skat. Satversmes 92. panta ceturtā teikuma komentāru).
93. Apsūdzētajam ir tiesības (ne pienākums) iesniegt pierādījumus sava nevainīgu
ma pierādīšanai, tostarp izsaukt un nopratināt lieciniekus.
94. Apsūdzētajam ir tiesības uz tulku, ja procesa valoda tam nav saprotama. Šīm tie-ībām izņēmumi nav pieļaujami.162 Tomēr pieļaujams, ka ne visiem lietas dokumentiem
re k nodrošināts rakstveida tulkojum s.163
1.15. T iesības uz taisn īg u tiesu un tiesiskā paļāvība
95. Gadījumos, kad likumdevējs normatīvajā aktā izdara grozījumus, mainot ierr.ekšējo procesuālo kārtību, aktuāls var būt jautājums par tiesību uz taisnīgu tiesu pie
mērošanu kontekstā ar tiesiskās paļāvības principu.
Šajā ziņā norādāms, ka spēkā esošas tiesību normas parasti nedod personām tiesības
r i'auties, ka attiecīgais regulējums netiks grozīts. Satversme neliedz likumdevējam iziarit pastāvošajā tiesiskajā regulējumā tādus grozījumus, kuri atbilst Satversmei.164 Līdz
ir to, ja likumdevējs sākotnēji ir noteicis vienu tiesībām uz taisnīgu tiesu atbilstošu pro:esuālo kārtību, bet pēc tam šo kārtību maina, izveidojot citādu, bet joprojām tiesībām
-z taisnīgu tiesu atbilstošu kārtību, tad personām nav pamata atsaukties uz to, ka viņas
riļāvušās uz iepriekšējās kārtības nemainīgumu. Proti, ciktāl netiek pārkāptas tiesības
- Z taisnīgu tiesu, valsts ir tiesīga noteikt lietu izskatīšanas procesuālo kārtību tādu, kāda
■-Tlietderīgākā no resursu un procesuālās ekonomijas viedokļa.
96. Paļāvība uz kādu tiesību normu nemainīgumu var būt pamatota un aizsargāja
ma tad, ja no attiecīgajām tiesību nomām privātpersonai izriet tādas subjektīvās tiesības,
•:uru daba pēc būtības prasa pastāvīgumu. Šādas subjektīvās tiesības parasti izriet no
materiālo tiesību normām. Tādas ir, piemēram, subjektīvās tiesības uz sociālo palīdzību,
pensijām, pabalstiem sociālās drošības sfērā. Savukārt procesuālās tiesības pamatā vis
pār nav vērstas uz personu subjektīvo tiesību radīšanu - to mērķis ir nodrošināt proce
suālo kārtību, kādā persona savas subjektīvās tiesības var īstenot un aizsargāt, nevis radīt
’ Turpat, p. 98.
Skat. ECT spriedums Mattick v. Cermany. 62116/00, 31/03.2005.
- Skat. Reid K. A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Sweet
ir Maxwell, 2008, p. 141.
Skat. ECT spriedums Kamasinski v. Austria. 9783/82, 19.12.1989. Para. 74.
* Skat., piem., Satversmes tiesa. 2005-12-0103. 16.12.2005. 24. punkts; Satversmes tiesa. 2001-12-01.
'.9.03.2002. Secinājumu daļas 3.2. punkts; Satversmes tiesa. 2004-03-01. 07.11.2004. 8. punkts.
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jaunas, patstāvīgas subjektīvās tiesības. Līdz ar to procesuālās tiesību normas parasti ne
var radīt patstāvīgas subjektīvās tiesības, vēl jo vairāk tādas, kurām atbilstoši taisnīguma
prasībām jābūt ar pastāvīgu raksturu.
97. Paļāvība uz procesuālās kārtības nemainīgumu varētu būt aizsargājama tikai
attiecībā uz tām personām, kuras konkrētos procesos jau ir “ieguvušas” attiecīgās proce
suālās tiesības (iegūto tiesību teorija).165 Šādas paļāvības aizsardzība likumdevējam būtu
jānodrošina ar pārejas noteikumiem.
M inētā atziņa izriet arī no Satversmes tiesas judikatūras. Proti, Satversmes tiesa ir
norādījusi: lai arī Satversme neliedz likumdevējam izdarīt grozījumu tiesību normās,
demokrātiskā un tiesiskā valstī tiesiskās paļāvības princips prasa, lai, izdarot šādus gro
zījumus, tiktu paredzēta saudzējoša pāreja uz jauno regulējumu.166
2.
Ik viens u zsk atām s p a r n ev ain īg u ,
iek am s v iņ a v a in a n av a tz īta sask aņ ā a r lik u m u (9 2 . p a n ta o tra is teik u m s)
98. Atbilstoši komentējamā pantā nostiprinātajai nevainīguma prezumpcijai jāpie
rāda ir personas vaina pārkāpuma izdarīšanā, nevis nevainīgums. Proti, nevainīgums
tiek prezumēts, ja nav pierādījumu par pretējo. Ja persona tiek atzīta par vainīgu pār
kāpuma izdarīšanā, lai gan lietā nav pierādījumu, kas pierādītu tās vainu, tiek pārkāpta
nevainīguma prezumpcija.167
99. Nevainīguma prezumpcija ir viens no taisnīga kriminālprocesa elem entiem.168
Krimināllikuma 1. panta otrajā daļā un Kriminālprocesa likuma 19. pantā nevainīgu
ma prezumpcija nostiprināta kā krimināltiesību un kriminālprocesa pamatprincips. Arī
Konvencijas 6. panta 2. punkts attiecināms uz krimināllietām, ko apstiprina Eiropas C il
vēktiesību tiesas praksē nostiprinātā atziņa, ka tiesības tikt uzskatītam par nevainīgu
attiecināmas tikai uz personu, kas apsūdzēta kriminālā nodarījum ā.169 Tomēr, ja valstu
administratīvā procesa kārtībā pieņemti lēmumi ir ar krimināltiesisku raksturu, tad šīs
administratīvās lietas ir krim ināllietas170 Konvencijas 6. panta izpratnē.171 Piemēram, ad
ministratīvā pārkāpuma lietas ir uzskatāmas par krimināllietām Konvencijas 6. panta
izpratnē, jo saistītas ar krimināltiesiskai sankcijai pielīdzināma soda - naudas soda vai
aresta - piemērošanu. Gan naudas sodam, gan arestam piemīt kriminālsfēras sankcijai
raksturīgais sodošais raksturs, līdz ar to šīs sankcijas atbilst krimināllietas sankcijai.172
165 Skat. Satversmes tiesa. 2010-01-01. 07.11.2010. 16. punkts; ECT spriedums Brualla Gomez de la Torre
v. Spain. 26737/95, 19.12.1997. Para. 35., 36.
166 Skat. Satversmes tiesa. 2005-12-0103. 16.12.2005. 24. punkts.
167 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 03.03.2009. SKA-48/2009. 9. punkts,
ies e c t spriedums Ismailov and Others v. Russia. 2947/06, 24.04.2008. Para. 161.
169 Gomien D., Harris D., Zwaak L. Law and practice o f the European Convention on Human Rights and the
European Social Charter. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 1996, p. 182. Citēts pēc: Satversmes tiesa.
2005-22-01. 23.02.2006. 4. punkts.
170 ECT formulējusi trīs pamatkritērijus, lai lietu atzītu par krimināllietu: 1) kā to klasificē dalībvalstīs,
2) kāds ir pārkāpuma raksturs un 3) cik bargs ir uzliktais sods. Lai pārkāpumu atzītu par kriminālpārkāpumu,
ir pietiekami, ja kaut viens no kritērijiem tam atbilst. Skat., piem., ECT spriedums Engel v. Netherlands.
5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, 08.06.1976; ECT spriedums Ringvold v. Norway. 34964/97,
11.02.2003. Para. 36; ECT spriedums Phillips v. the United Kingdom. 41087/98,05.07.2001. Para. 31.
171 Skat. ECT lēmums Moullet v. France (no. 2). 27521/04, 13.09.2007.
172 Satversmes tiesa. 2001-17-0106. 20.06.2002. Motīvu daļas 6.1. punkts.
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feiacpistratīvā pārkāpuma lietas pēc savas būtības un soda rakstura atbilstoši Eiropas
fcr»= ciesibu tiesas atziņām ir vērtējamas kā “mazās krimināllietas”.173 Kriminālatbildīftnt
administratīvajai atbildībai ir līdzīga daba. Nošķiršanas kritērijs ir saistīts ar kaiko rada vai var radīt likuma pārkāpums.174 Tādējādi, izvērtējot administratīvo
p srv ir _mu, ir izmantojamas arī krimināltiesību teorijas atziņas175 un principi.
I#0. Administratīvajās tiesībās nevainīguma prezumpcija netiek piemērota.176 Tomēr
s gadījumos, kad valsts un pašvaldību iestāžu rīcība saistīta ar sodošu raksturu,
_r. _?tratīvaj ās lietās nevainīguma prezumpcijas princips tiek piemērots. Piemēram,
f c r - i f Cilvēktiesību tiesa ir vērtējusi, vai nodokļu lietās soda naudas iekasēšana pirms
::esas nolēmuma ir pretrunā nevainīguma prezumpcijai, atzīstot, ka nevainīguma
j«t__m p cija neizslēdz nedz nodokļa, nedz soda naudas nekavējošu iekasēšanu. Tomēr
■BBātns, lai, lem jot par nekavējošu lēmuma izpildi, tiktu ievērots līdzsvars starp iesaistīItaLin: r teresēm. Jo īpaši gadījumos, ja nekavējošas izpildes pasākumi tiek veikti tikai uz
*i_ c r Irvaldes iestādes lēmuma pamata, pirms pienākumu nomaksāt soda naudu ir noB b c ī s . :iesa.177 Līdz ar to paši nodokļu strīdi neietilpst Konvencijas 6. panta tvērumā,178
i_:āium i saistībā ar soda naudas piemērošanu var tikt kvalificēti kā krim ināltiesis
ko:- ■» šajā gadījumā soda naudai nodokļu lietās ir ne tikai preventīva, bet arī sodoša
' Turklāt ne vienmēr soda nauda tiks pielīdzināta kriminālsodam. Naudas soda
;ram jābūt pietiekami ievērojamam (smagam), kas raksturīgas krim ināllietās.180
101. .Arī ierēdņa disciplinārsodīšana ir ar sodošu raksturu, tom ēr ierēdņa sodīšana
ir -: irgāko soda sankciju - atbrīvošanu no amata, ja tā saistīta ar disciplināru pārkānav ar krimināltiesisku raksturu un nevainīguma prezumpciju nevar attiecināt.181
:am s būs tikai tad, ja lēmums par disciplināratbildību ietvers atzinumu par krim ibcrildību.182
I '.'2. Iepriekš minētais izskaidro, kādēļ starptautiskajos cilvēktiesību līgumos un ārkonstitūcijās tiek sniegta atsauce uz krimināltiesību nozari. Nevainīguma pre:r r ;a galvenokārt ir konstitucionāla pamattiesība, kura galvenokārt izpaužas krimicesā (tādēļ turpmāk tiks rakstīts par nevainīguma prezumpciju krimināltiesību

r).
133. Lai personu sauktu pie atbildības, jākonstatē pārkāpuma sastāva pazīmes (ob: • objektīvā puse, subjekts, subjektīvā puse).183 Lai personu atbrīvotu no atbildības,
;.<ās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 31.08.2007. SKA-355/2007. 4. tēze.
P f a n ~ > A. Vai juridiskā persona ir jāsauc pie kriminālatbildības? Jurista Vārds. 2004. 13. aprīlis Nr. 14
• ju a s ā k ā s tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 17.10.2006. SKA-408. 7.1. punkts.
ECT lēmums Moullet v. France (no. 2). 27521/04, 13.09.2007.
* r ~ >rriedums Janosevic v. Sweden. 34619/97, 23.07.2002. Para. 106.-108.
* r 77 -T'iedums Ferrazzini v. Italy. 44759/98, 21.07.2001. Para. 25.
* * 7 7 briedum s Vāstberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden. 36985/97, 23.07.2002. Para. 79.
* r 77 frriedums Lauko v. Slovakia. 26138/95, 02.09.1998. Para. 58.
■ S k a : ECT lēmums Moullet v. France (no. 2). 27521/04, 13.09.2007.
■ " lik £CT spriedums Ringvold v. Norway. 34964/97, 11.02.2003. Para. 38; ECT spriedums Y v. Norway.
S c t * . OO. 11.02.2003. Para. 41.
* taastik ās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 09.03.2007. SKA-61/2007. 7. punkts.
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apstākļiem, kas izslēdz vainu, ir jābūt nepārvaramiem vai tādiem, ka pat ar vislielāko
rūpību attiecīgā persona tos objektīvi nav varējusi novērst.184 Ja nav šādu apstākļu, tad
nevainīguma prezumpcija pasargā personu, attiecībā uz kuru izteikts kāds pieņēmums
vai apgalvojums par tās iespējami izdarītu noziedzīgu nodarījumu, no atzīšanas par vai
nīgu, pirms tas nav pierādīts likumā noteiktajā kārtībā un noteikts ar spēkā stājušos no
lēmumu.185
104. Nevainīguma prezumpciju veido trīs elementi:
1) tā aizsargā personu, lai to neatzītu par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta sa
skaņā ar likumu. It īpaši šis princips ir saistošs kriminālprocesa virzītājiem - izmeklētā
jam , prokuroram, tiesnesim;
2) personai nav jāpierāda savs nevainīgums. Vainas pierādīšanas nasta gulstas uz
procesa virzītāju - izmeklētāju un prokuroru. Pierādīšanas pienākumu nevar pārnest
uz apsūdzēto,186 lai gan noteiktu pierādīšanas pienākumu var uzlikt arī apsūdzētajam.
Konvencija neaizliedz apsūdzētajam nelabvēlīgu fakta vai likuma prezumpciju, kuru
apsūdzētājs var atspēkot. Tomēr pierādīšana nedrīkst būt apgrūtinoša, pierādīju
m iem jābūt viegli pieejamiem un jāizvērtē šī pienākuma samērīgums ar sabiedrisko
apdraudējumu;187
3) visas saprātīgās šaubas par vainu, kuras nav iespējams novērst, jāvērtē par labu per
sonai, kas ir apsūdzēta.188 Nereabilitējoša nolēmuma (arī notiesājoša sprieduma) pamatā
jābūt likumā noteiktajā kārtībā konstatētiem pierādījumiem, nevis pieņēm um iem.189
105. Nevainīguma prezumpcija liedz pret personu izturēties tā, it kā būtu pierādīts,
ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījum u.190 Tā rada pienākumu ikvienu personu, kuras
vaina nav pierādīta ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, uzskatīt par nevainīgu
noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.191 Tomēr attiecībā uz personas vainas atzīšanas for
mu pastāv izņēmumi. Privātpersonu par vainīgu var atzīt ne tikai ar tiesas spriedumu,
bet ar prokurora priekšrakstu par sodu (sal. Latvijas Kriminālprocesa likuma 35. nodaļa)
un lēmumu par procesa izbeigšanu uz nereabilitējoša pamata (sal. Latvijas Kriminālpro
cesa likuma 76., 77. un 610. pants). Šajos gadījumos privātpersona piekrīt šajos lēmumos
konstatētajai vainai un neprasa lietas skatīšanu tiesā, tomēr arī šajos gadījumos privāt
personai pastāv tiesības uz tiesu.
106. Tiesa un tās amatpersonas, izpildot savus pienākumus, līdz tiesas sprieduma
pasludināšanai nedrīkst paust pieņēmumu, ka tiesājamā persona ir vainīga noziedzīga
nodarījuma izdarīšanā. Nav arī pieļaujami izmeklēšanā iesaistītu amatpersonu priekš
laicīgi paziņojumi, kas sabiedrībā veidotu priekšstatu par apsūdzētās personas vainu.192
184 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 10.05.2007. SKA-162/2007. 10.-12. punkts.
185 Satversmes tiesa. 2005-22-01. 23.02.2006. 4. punkts.
186 Skat. ECT spriedums Telfner v. Austria. 33501/96, 20.03.01. Para. 5.
187 Skat. ECT spriedums Salabiaku v. France. 10519/83, 07.10.1988. Para. 28.,30.
188 Par tiesu varu: LR likums. Ziņotājs, 1993. 14. janvāris, Nr. 1. 23. panta trešā daļa.
189 Satversmes tiesa. 2005-22-01. 23.02.2006. 4. punkts.
190 Turpat, 5.1. punkts.
191 Satversmes tiesa. 2002-18-01. 05.03.2003. 5.2.4. punkts.
192 ECT spriedums Daktaras v. Lithuania. 42095/98, 10.10.2000. Para. 41-43.
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7 —liam ā vainas pierādīšana un konstatēšana notiek tikai tiesas sēdē, izskatot lietu pēc
: irlDas.193 Līdz ar to tiesai un izmeklēšanā iesaistītajām amatpersonām pirms tiesas no:-.u m a, kas stājies spēkā, rūpīgi jāizvēlas izteicieni par kādas personas saistību ar kādu
: IrKāpumu un viņa vainu.194 Kā nevainīguma prezumpcijas pārkāpums vērtējami arī
»ilsts iestāžu oficiāli paziņojumi, kas rada šaubas par attaisnojošu tiesas spriedumu.195
107. Nevainīguma prezumpcija attiecas ne tikai uz krimināllietas izmeklēšanas un
tiesāšan as posmu, bet to var arī attiecināt uz kompensācijas procesu par zaudējumiem,
■ radušies kriminālprocesā saistībā ar tiesvedības izdevumiem un nepamatotu turēi i u pirmstiesas apcietinājum ā.196
108. Apsūdzības celšana var ietekmēt personas reputāciju sabiedrībā. Nevainīguma
:-rzum pcija dod apsūdzētajam kriminālprocesā virkni papildu procesuālu garantiju, lai
- i i t u iespēju šo reputāciju atgūt. Taču nevainīguma prezumpcija pati par sevi neliedz
- : Teikt personai pagaidu ierobežojumus, kas saistīti ar tās reputāciju, tiktāl, ciktāl šādus
jčrobežojumus pieļauj citas Satversmes norm as.197
109. Nevainīguma prezumpcija neliedz celt apsūdzību un izmeklēšanas vai iztiesāšaB3S laikā noteikt personai pagaidu ierobežojumus. Pagaidu ierobežojumus var noteikt,
i :id i nepieciešami konkrēta leģitīma mērķa sasniegšanai un tiek ievērots samērīgums.
_. “ tīmais mērķis ir aizsargāt demokrātisko valsts iekārtu un citu personu tiesības,198 uz'ēt kārtību un drošību ieslodzījuma vietā un nodrošināt kriminālprocesuālo darbību
teikšanu.199 Piemēram, nevainīguma prezumpcija neliedz ierobežot personas brīvību,
:
ērojot apcietinājumu kā drošības līdzekli. Lai gan ar apcietinājumu tiek ierobežoix5 .lēnas no vissvarīgākajām cilvēktiesībām, proti, personas tiesības uz brīvību, tiesai
* _.nā noteiktajos gadījumos ir tiesības piemērot šādu cilvēktiesību ierobežojumu.200
—er ilglaicīga personas turēšana apcietinājumā var būt attaisnota tikai gadījumos, ja ir
norādes par to, ka pastāv patiesa sabiedrības interese, kas, ņem ot vērā nevainīgutm prezumpciju, ir svarīgāka par Konvencijas 5. pantā garantētajām personas tiesībām
iz brīvību.201 Personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, joprojām
r -zskatāmas par nevainīgām, kamēr viņu vaina nav pierādīta ar tiesas spriedumu.202
'nas, kas atrodas pirmstiesas apcietinājumā, nevar pakļaut nekādai iepriekšējai soda
r rrd e i.203 Ja lēmumi par pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu konstatē nevis tikai
szc. >mas, bet jau personas vainu, tad tas vērtējams kā nevainīguma prezumpcijas pārkārcrni. Pagaidu ierobežojumi ir samērojami ar nevainīguma prezumpcijas principu.
■
*
*
*
*
■
*
*
*
*

-. •ersmes tiesa. 2003-03-01. 27.006.2003. Secinājumu daļas 3. punkts.
I ET spriedums Böhmer v. Germany. 37568/97, 03.10.2002. Para. 54. un 56.
ECT spriedums Capeau v. Belgium. 42914/98, 13.10.2005. Para. 24.
i I T spriedums Ringvold v. Norway. 34964/97, 11.02.2003. Para. 36.
Nirrersmes tiesa. 2003-22-01. 23.02.2006. 5.3. punkts.
r^.ersm es tiesa. 2002-04-03. 22.10.2002. Secinājumu daļas 2. punkts.
Turpat, secinājumu daļas 4. punkts.
^“ ersmes tiesa. 2003-03-01. 27.06.2003. Secinājuma daļas 3 . punkts.
E 7T spriedum s Lavents v. Latvia. 58442/00, 2 8 .1 1 .2 0 0 2 . Para. 70.
MT. ersmes tiesa. 2002-18-01. 05.03.2003. Secinājuma daļas 2.3. punkts.
m S*wersmes tiesa. 2002-04-03. 22.10.2002. Secinājuma daļas 4. punkts.
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110. Atbildība paredzēta tikai par pārkāpēja patiesu un likumos noteiktā kārtībā pie
rādītu vainu - bez vainas nav juridiskās atbildības (nullum crimen sine culpa). Vaina var
būt ar nodomu (tīša) vai aiz neuzmanības. Tomēr krimināltiesībās arvien vairāk tiek dis
kutēts par atbildību neatkarīgi no vainas (strict liability - angļu vai.). Šā institūta būtība
ir sodīšana, nevērtējot personas subjektīvo attieksmi pret pārkāpumu. Pārkāpuma fakta
konstatācija un personas saistība ar pārkāpumu tiek uzskatīta par pietiekamu, lai perso
nu varētu saukt pie atbildības. Arī Latvijā arvien vairāk tiek diskutēts par nepieciešamī
bu ieviest atbildību neatkarīgi no vainas. Administratīvo sodu likumprojekta koncepcijā
izteikts priekšlikums atteikties no subjektīvās vainas, jo tā neatbilst mūsdienu adminis
tratīvo tiesību teorijai, kā arī nav savienojama ar juridisko personu atbildību.204 Šobrīd
atbildība neatkarīgi no vainas pastāv vides tiesību pārkāpuma gadījumā.205 Eiropas Cil
vēktiesību tiesa to ir atzinusi par pieļaujamu, tom ēr uzsverot, ka šāda fakta prezumpcija
nedrīkst pāraugt vainas prezumpcijā. Valstij ir jāpierāda, ka nodarījumu izdarījusi kon
krētā persona un tas atbilst visām likumā noteiktajām prasībām.206
111. Nevainīguma prezumpcija galvenokārt tiek attiecināta uz krimināltiesību noza
ri, kurā personu par vainīgu var atzīt tikai ar tiesas spriedumu. Tāpēc arī atsevišķu valstu
konstitūcijās un citos tiesību avotos tiek uzsvērts, ka vainu pierāda ar likumīgā spēkā
stājušos tiesas spriedumu. Tomēr atsevišķos gadījumos valsts iestādes ir pilnvarotas atzīt
personas vainu un sodīt to ar lēmumu.
Vainas atzīšana un sodīšana administratīvajā kārtībā izskaidrojama ar lietderības
motīviem. Lielākā daļa lietu, kurās sodi tiek uzlikti administratīvā kārtā, ir vienkāršas.
Atstājot šīs lietas administratīvo vai policijas orgānu izlemšanā, tiek panākta ievērojama
ekonomija tiesu darbā.207 Līdz ar to mazāk sarežģītās lietās un lietās, kurās soda sankcija
ir salīdzinoša maza,208 vainu var atzīt ar valsts iestādes lēmumu. Šādam izņēmumam ir
leģitīms mērķis, un tas ir samērīgs. Lai izlīdzinātu šo nevainīguma prezumpcijas ierobe
žojumu, likumdevējs ir paredzējis šo valsts iestāžu lēmumu pārsūdzību tiesā.
3 . T iesīb as u z a tb ilstīgu atlīd z in ā ju m u (9 2 . p a n ta trešais teik u m s)
3.1 . V ispārīgas piezīm es
112. Satversmes 92. panta trešajā teikumā noteiktā tiesība nepamatota tiesību aiz
skāruma gadījumā uz atbilstīgu atlīdzinājumu ir tiesību uz taisnīgu tiesu pamatmērķis
(uzdevums).
113. Šī norma nosaka vispārēju valsts pienākumu nodrošināt ar tiesas starpniecību
ikvienam, kura tiesības ir pārkāptas, efektīvu aizsardzību gan pret publisku, administra
tīvu vai privāttiesisku aizskārumu (prettiesisku darbību). Likumdevēja mērķis bija no204 Administratīvo sodu likumprojekta koncepcija, 13. un 15. lpp.
Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file44189.doc.
205 Piem., Vides aizsardzības likuma 25. panta ceturtajā daļā tiek paredzēta operatora atbildība neatkarīgi no
vainas. Vides aizsardzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 15. novembris, Nr. 183 (3551).
206 ECT spriedums Salabiaku v. France. 10519/83, 07.10.1988. Para. 28; ECT spriedums Telfner v. Austria.
33501/96, 20.03.2001. Para.15. un 16.
207 Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 227. lpp.
208 Izņēmumi minēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantā, kur uzskaitīti pārkāpumi, par
ko lēmums jāpieņem tiesai.
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ar -māt visām personām kā civilprocesā, tā administratīvajā procesā, kriminālprocesā
satversmes tiesas procesā saņemt tiesas efektīvu aizsardzību savu tiesību aizskāru
ma zadījumā.209 Šis pienākums tālāk rod savu atainojumu virknē tiesību aktu,210 lai gan
r r i n s “atbilstīgs atlīdzinājums” tieši tiek lietots tikai Administratīvā procesa likumā
*-1 rants) un Fizisko personu datu aizsardzības likumā (32. pants).
114. Līdz ar to bez tiesas taisnīguma un pieejamības211 svarīgs ir tiesvedības proce
si rezultāts - garantēta iespēja cietušajam (personai, kura tikusi nepamatoti aizskarta)
•EOrmt tiesvedības beigās atbilstošu tiesisku gandarījumu. Likumdevējs nosaka ikvienai
-a i (gan fiziskai, gan juridiskai) tiesības uz tiesas aizsardzību pret tās nepamatotu
k zaudējum u.212
115. Taisnīgs tiesvedības iznākums, t.i., iespēja aizskartajai personai gūt efektīvu tieaizsardzību un taisnīgu tiesisku gandarījumu, ir arī tiesību uz taisnīgu tiesu efekT ~*l:es apliecinājums. Tiesas pienākums ir sekot, lai ne tikai tiesvedības process, bet
k ī rezultāts, t.sk. arī noteiktais atlīdzinājums, atbilstu Lorda Hevarta (Lord Hewart CJ)
-Zinātajam principam, ka taisnīgumam jābūt ne tikai nodrošinātam, bet arī skaidri
m nešaubīgi redzamam, ka tas tiek nodrošināts.213 Atbilstoša atlīdzinājuma noteikšana
- : mēs tiesību realizēšanos - taisnības piepildīšanos.214
3.2. Jēd ziena “atbilstošs atlīd zin āju m s” saturs
1 16. Jānorāda, ka termins “atbilstošs atlīdzinājums” nav pārāk veiksmīgs. Atlīdzinātiek lietots kā sinonīms atlīdzībai, algai, maksai, samaksai, apmaksai, kompensāci
ja. Ar atiīdzinājumu latviešu literārajā valodā saprot arī paveiktu darbību, rezultātu - gan
z ilcn n ā t, samaksājot par ko naudā, t.sk. atlīdzināt nodarītos zaudējumus, gan gandarīt,
p r ari pateikties, atbildot ar noteiktu izturēšanos215.
Satversmes tiesa. 2001-07-0103. 05.12.2001. Secinājumu daļa.
. Par tiesu varu: LR likums. Ziņotājs, 1993. 14. janvāris, Nr. 1; Civillikumā, Kriminālprocesa likumā,
i_5ts kompensāciju cietušajiem: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 6. jūnijs, Nr. 87 (3455); Sauszemes
"dīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums: LR likums. Latvijas Vēst■esc 1 >14. 27. aprīlis, Nr. 65 (3013); Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem: LR likums. Ziņotājs,
IB**1: 14. februāris, Nr. 5; Autortiesību likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2000. 27. aprīlis, Nr. 148/150
315— 2061); Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2010. 28. jūlijs, Nr. 118
4_
Administratīvo pārkāpumu kodekss: LR likums. Ziņotājs, 1984. 20. decembris, Nr. 51; Patērētāju
3= fc - iizsardzības likums. Latvijas Vēstnesis, 1999.1. aprīlis, Nr. 104/105 (1564/1565).
liesai ir jābūt taisnīgai [..] [un] ikvienam ir tiesības uz brīvu pieeju tiesai. Abi aspekti ir nesaraujami
MBSEffc. nebūtu nozīmes tiesas taisnīgumam, ja netiktu nodrošināta tiesas pieejamība, un otrādi - tiesas pieī būtu lieka, ja netiktu nodrošināts tiesas taisnīgums.” Skat. Satversmes tiesa. 2005-18-01.14.03.2006.
S m n its, Satversmes tiesa. 2008-07-01. 20.11.2008. 5. punkts.
* i s . Par tiesu varu: LR likums. Ziņotājs, 1993. 14. janvāris, Nr. 1. 3. panta pirmā daļa.
■ ‘ i -=o f fundamental importance that justice should not only he done, but should manifestly and undoubtedly
MtM-~ :o be done’.’ Judgment o f the Kings Bench division in case o f Rex v. Sussex Justices, Ex parte McCarthy
If №4] K.B. 256,259).
• : - i_5xis V. Personība un personiskās tiesības jaunajā Civīllikumā. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 2,
» i 251. lpp.
3 : i Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. Rīga: Avots, 1998, 53. lpp.; [B.a.]. Latviešu valodas vārdnīca,
f e Avots, 2006, 114.-115. lpp.
“
S ir
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117. Ar atbilstošu atlīdzinājumu nav jāsaprot tikai zaudējumu atlīdzināšana vai m an
tiska atbildība. Arī atbildība par nemantisku labumu apdraudējumu vai tiesību aizskāru
ma nemantiska rakstura negatīvajām sekām neizsmeļ visu šī jēdziena saturu. Tas attiecas
arī uz tiesas aizsardzību, kas ietver arī personas tiesību un pienākumu noteikšanu, kā arī
citus tiesiskos aizsardzības līdzekļus.216 Termins “tiesiskie aizsardzības līdzekļi” netiek
lietots Latvijas tiesību aktos, taču tas tiek atzīts tiesību doktrīnā.217 Šī jēdziena saturs at
bilst angļu valodas term inam remedy, legal remedy.218 CL 1635. panta pirmā daļa paredz
tiesības cietušajam prasīt no aizskārēja apm ierinājumu219 par tiesību aizskārumu, kura
rezultātā nodarīts kaitējums (arī morālais kaitējums). Apmierinājums ir tiesisks līdzeklis
(institūts, instruments), kas tiek piemērots par labu cietušajam kā taisnīgs gandarījums
par viņa tiesību aizskārumu (kaitējumu), atkarībā no nodarītās netaisnības, ar mērķi
novērst vai mazināt aizskāruma negatīvās sekas. Aizskarto tiesību aizsardzības līdzeklis
(apmierinājums) ir tas, ko likums un tiesības paredz kā taisnīgu gandarījumu, lai nolī
dzinātu cietušā tiesību aizskārumu un/vai tā radītās sekas.
118. Lai gan tiesību aktos biežāk tiek norādīts uz atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudē
jum iem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu,220 nav pamatoti aprobežoties
tikai ar šiem tiesiskajiem aizsardzības līdzekļiem. Tā kā likums un tiesu prakse paredz
arvien jaunus aizskarto tiesību aizsardzības līdzekļus vai to piemērošanas iespējas, tad
tos visus uzskaitīt nav iespējams. Tomēr pastāv iespēja tos sagrupēt piecās grupās atka
rībā no tā, kāds ir šī tiesiskā aizsardzības līdzekļa mērķis: 1) aizskarto tiesību atzīšana
(piemēram, īpašuma tiesību atzīšana); 2) iepriekšējā stāvokļa pirms tiesību aizskāru
ma atjaunošana (restitutio in integrum) un/vai tiesību aizskarošās darbības novēršana
(piem., lietas izprasīšana no sveša, nelikumīga valdījuma, darījuma vai akta atzīšana
par spēkā neesošu); 3) juridiskā atbildība: krimināltiesiskā, administratīvā, civiltiesiskā
atbildība;2214) tiesību realizācija vai piespiedu izpilde un 5) tiesiskās attiecības izbeigšana
vai grozīšana. Atkarībā no tā, kāda veida tiesības ir aizskartas, var tikt izdalīti atsevišķi
krimināltiesiskie, civiltiesiskie, administratīvie, administratīvi tiesiskie un arī publiski
tiesiskie aizsardzības līdzekļi.
216 Skat. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijas 6. p. pirmo daļu; likuma “Par tiesu
varu” 3.panta otro daļu. Права человека. Отв. ред. Лукашева Е. М осква: Норма, 2001, с. 305.
217 Skat., piem., Torgāns К. Saistību tiesības. I daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 199.-201. lpp.
218 Remedy - līdzeklis tiesību realizācijai vai kaitējuma novēršanai vai atlīdzināšanai, juridiska vai taisnīga
palīdzība. Black B.C. Garner В. Blacks Law Dictionary. St.Paul, Minn.: West Group, 1999, p. 1296; prasījuma
tiesības (right o f action) vai procedūra prasības vai sūdzības apmierināšanai. Clapp J. Dictionary o f the Law.
New York: Random House, 2000, p. 370.
219 Domāts tiesisks apmierinājums.
220 Skat., piem., Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums: LR likums. Latvijas
Vēstnesis, 2005. 17. jūnijs, Nr. 96 (3254). 1. p„ Administratīvā procesa likuma 92. p., Satversmes tiesa. 04-03
(98). 10.06.1998.
221 Jānorāda, ka katra juridiskā atbildība satur sev specifiskus tiesiskus aizsardzības līdzekļus, piemēram,
civiltiesiskā atbildība ietver: 1) kaitējuma, kas apdraud īpašumu (mantu), seku novēršanu (zaudējumu atlī
dzināšanu); 2) veselībai un dzīvībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu (kompensēšanu); 3) morālā kaitējuma
kompensēšanu; 4) līgumsoda samaksu; 5) noteiktu darbību veikšanas pienākuma uzlikšanu (piemēram,
atvainošanās) vai noteiktu darbību veikšanas aizliegumu.
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1 1 - 7.rsiskie aizsardzības līdzekļi kalpo ne tikai personas tiesību efektīvai aizsardzīit t u īt: riiīd z tiesai izpildīt savu pienākumu - aizsargāt personas leģitīmās (ar likumu
.■iinciirT;---' intereses.222
3.3. A tbilstoša atlīd zin āju m a p iem ērošan as p riek šn o sacīju m s
1

Tiesības uz tiesisku apmierinājumu personai rodas no tās tiesību nepamatota
mnia. Civilizētā sabiedrībā nav pieļaujama citu personu tiesību aizskaršana, līdz
re>:bu aizskārums ir atzīstams par nevēlamu parādību sabiedrībā, t.i., neatļautu
l— Tiesību aizskārumu rada personas prettiesiska uzvedība, t.i., darbība vai bezZ4

1 - Personas uzvedība (akts) no tiesību viedokļa var tikt atzīts par tiesisku aktu vai
cu aktu225, kur prettiesisks akts tika saprasts kā tiesību aizskarošs akts.226 Tomēr
-krimināltiesībām un administratīvajām tiesībām227 citās tiesību nozarēs nav ieprecīzi legāli definēt, kas ir nepamatots personas tiesību aizskārums. Tiesību
ļp»erjr<:i.<a aizskāruma jēdziens civiltiesībās ir daudz plašāks nekā krimināltiesībās un
— m - ' tratīvajās tiesībās, jo, piemēram, civiltiesībās par prettiesisku darbību ir atzīsiri tāda darbība, kas tieši nepārkāpj konkrētu tiesību normu, bet kas nepamatoti
■ es« .- ' ntas personas subjektīvās tiesības un likumīgās intereses.228
22.
Tiesību teorijā interesei (tiesībās) ir sava loma, jo tiesības tiek definētas kā tiesargātas intereses,229 nereti aizsargājamās tiesības un intereses aplūkojot kā līdzl e r is r - i 'ēdzienus.230 Tiesības aizsargā katru attiecīgās personas interesi, ja tā ir tiesiska
incerfse- t.i„ tos labumus (interešu objektus), kas no sabiedrības puses (likumdevēja un
Herw r ersonā) ir atzīti par sociāli vērtīgiem un tāpēc tādiem no valsts viedokļa jābauda
- jcTiET.
T. The Business o f Judging. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 170.
L 'c r s V Vispārējs tiesību pārskats. 2. izd. Rīga: Verdikts, 1993,125. lpp., Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa.
. 7 esu namu aģentūra, 2006,172. lpp.
■ īirb īb u saprot personas aktīvas darbības (“pozitīva darbība”), kad persona darbojas pretēji tiesību
sīs ii līgumā noteiktiem aizliegumiem vai pienākumiem, piemēram, iznīcina vai sabojā kādam mantu,
n tiitējum u veselībai vai dzīvībai, aizskar personiskās tiesības - godu, cieņu, personiskās dzīves neaizi utt. Savukārt ar bezdarbību (“negatīva darbība”) saprot pasīvu uzvedību, t.i., atturēšanos no tiesību
Is vai ligumā noteiktā pienākuma izpildes vai veikšanas, piemēram, līguma saistību nepildīšana. Skat.
~ Л- Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga: AGB, 1997, 28.-29., 67. lpp.
1
: Синайский В. О сновы гражданского права в связи с частью III Свода узаконений,
*£> - ~ ■- 'Щей в Латвии и Эстонии. Рига: а\о Валтерс и Рапа, 1931, с. 228.-291.
» З я с ^ с .2 9 2 .
- āb ti Krimināllikuma 6. pantu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 9. pantu.
31
A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga: AGB, 1997, 65. lpp., Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa.
К б . Tiesa namu aģentūra, 2006, 172. lpp., skat. arī Civilprocesa likuma l.p.; Principles o f European Tort Law.
jfc r £ r J Commentary. NewYork, Wien: Springer, 2005, p. 24.-2 5 , Markesinis B„ Unberath H. The German
л » zr Torts. A Comparative Treatise. Portland: Hart Publishing, 2002, p. 76., 243., 252., 423., 432.
-3
m is A., Dišlers K., Švābe A. Latviešu konversācijas vārdnīca. 7. sēj. Rīga: Grāmatu apgādniecība
1931.-1932., 12977. sleja; Ramseyer M ., Nakazato M. Japanese Law. An Economic Approach. Chi• e The University o f Chicago Press, 1999, p. 78.
* ' -^ ^ m aninger H. The Austrian Legal System. Wien: Kluwer Law International, 2000, p. 267; Mullis A.,
С '.г м л : К. Torts. London: MacMillan Press Ltd, 1997, p. 266.-267; Principles o f European Tort Law. Text
Mr- . "imentary. NewYork, Wien: Springer, 2005, p. 30.-31.
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juridiska aizsardzība, un kas nav prettiesiski.231 Nemantisko interešu tiesiskā aizsardzība
ir atkarīga no šo interešu sabiedriskās atzīšanas, kas tādējādi kļūst par objektīvu un vis
pārpieņemtu labumu.232
123. Ārvalstu tiesību doktrīnā bez likumīgi aizsargāto interešu aizskāruma par tie
sību aizskarošu tiek atzīta arī personas uzvedība pretēji saprātīgas personas nepiecieša
mam uzvedības standartam233 vai arī labiem tikumiem (contra bonas mores).2M
124. Tiesību aizskārums ir jau noticis konkrētas personas subjektīvo tiesību vai liku
mīgo interešu ierobežojums vai apdraudējums, t.i., neatļautas darbības rezultātā perso
nas subjektīvo tiesību nepamatots samazinājums, ierobežojums, ļaunums (sliktums) vai
citāds kaitējums personas subjektīvajām tiesībām. Ar tiesību aizskārumu tiek izjauktas
tās tiesiskās attiecības un tas tiesiskais stāvoklis, kas pastāvēja pirms tiesību aizskāruma
nodarīšanas. Nepamatoti aizskarot kādas personas subjektīvās tiesības vai likumīgās in
tereses, cietušajam tiek nodarīta netaisnība (iniuria - lat. vai.).235 Turklāt tiesību aizskā
rums - netaisnība būtu atzīstams arī par kaitējumu, kura gadījumā varētu tikt piemēroti
tiesiskie aizsardzības līdzekļi.
125. Bez subjektīvo tiesību vai likumīgo interešu aizskāruma tiesību pārkāpuma re
zultātā notiek ar tiesībām aizsargātu labumu mazināšana, iznīcināšana vai sagaidāmu
labumu neiegūšana,236 t.i., nemantisko un mantisko labumu pametums (aizskārums)
(laesio - lat. vai.). Aizskārums ir pārkāpuma, t.i., neatļautas darbības, rezultāts - kaitīgās
tiesiskās sekas.237 Komentējamais pants ikvienam garantē tiesības uz atbilstīgu atlīdzi
nājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā, tostarp nodarīta morālā kaitējuma
gadījumā.238 Jebkuras negatīvas sekas, kas tiek nodarītas ar nepamatotu aizskārumu, ar
mantisku vai nemantisku raksturu, arī sāpes, ciešanas, neērtības, ir pamats atbilstoša
atlīdzinājuma saņemšanai par savu tiesību aizskārumu.
126. Mantisku labumu aizskārums izsauc dažāda veida materiālo vērtību zudumu,
bojāeju vai papildu izdevumus, ko tiesībās apzīmē ar terminu “zaudējumi”. Zaudējumus
iedala tag ad ējās m an tas sam azināju m s jeb pozitīvie zaudēju m i (damnum emergens),
t.i., cietušajam piederošās mantas samazinājums (papildu izdevumi, mantas bojājumi
vai zudumi) un n eiegūtais labum s - peļņas atrāvums (lucrum cessan), t.i., citas personas
231 Сенчищев В. Объект гражданского правоотношения. Grām.: Актуальные проблемы гражданского
права. М осква: Статут, 1998, с. 118.
232 Покровский И. Основные проблемы гражданского права. Москва: Статут, 2003, с. 138.
233 Principles o f European Tort Law. Text and Commentary. NewYork, Wien: Springer, 2005, p. 70.-81.
234 Principles o f European Tort Law. Text and Commentary. NewYork, Wien: Springer, 2005, p. 3 0 -3 1 ; Markesinis B„ Unberath H. The German Law o f Torts. A Comparative Treatise. Portland: Hart Publishing, 2002,
p. 43., 109., 369., 889., 890; Hausmaninger H. The Austrian Légal System. Wien: Kluwer Law International,

2000, p. 268.
235 Kamm F. Rights. Grām.: The Oxford Handbook o f Jurisprudence and Philosophy ofLaw. Oxford: University
Press, 2002, p. 478.
236 Skat. Vēbers J., Torgāns К., Šulcs V. Civiltiesības. II grāmata. Rīga: Zvaigzne, 1986, 299.lpp; Sinaiskis V.
Latvijas civiltiesību apskats. Rīga: Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas v/u “Tiesiskās informācijas
centrs”, 1996, 146. lpp; Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga: AGB, 1997, 44.-45., 122.-124.,
148.-154. lpp.
237 Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006 ,1 7 9 .-1 8 0 . lpp.
238 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 16.03.2010. SKA-104/2010.
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*ar~ai dēļ nesaņemtais sagaidāmais mantas pieaugums.239 Aizskārējam ir pienākums atāt zaudējumus, t.i., jebkuru cietušā mantiskā stāvokļa samazinājumu, ko var izteikt
laudas izteiksmē.240 Arī administratīvais process bez tiešiem izdevumiem un zudumiem
* : - em zaudējumiem) dod personai iespēju pieprasīt atlīdzību arī par neiegūto peļņu,
i ir pierādīt, ka notikumu parastās attīstības gaitā peļņa tiktu gūta. Zaudējumos ir ie— :āmas arī izmaksas, kas saistītas ar juridisko palīdzību, taču nepārsniedzot Ministru
^rmeta noteikumos paredzēto apmēru. Tomēr zaudējumos netiek ieskaitīts laiks vai
r i e s kas tiks veltītas konkrētās lietas risināšanai.241
127. Likums uzliek pienākumu cietušajam veikt darbības, tiesību aizskāruma rezul-āal nodarīto zaudējumu novēršanai vai samazināšanai.242 Līdz ar to cietušajam nebūs
'_c-:bu saņemt atlīdzību par tiem reālajiem zaudējumiem, kurus varēja novērst vai samizināt.
128. Savukārt nemantisku labumu aizskārums, bez zaudējumiem, var izsaukt arī ne
mantisku labumu kaitējumu, piemēram, veselības bojājumu, reputācijas aizskārumu, arī
1 -icam o, morālo kaitējumu, piemēram, fiziskas sāpes un garīgas ciešanas. Tā kā kaik nms var būt ar mantisku vai nemantisku rezultātu (raksturu) - zaudējumu veidā vai
te —antiskā (morālā) kaitējuma veidā, tad mantiski tieši nosakāma vai novērtējama kaiA _ma neesamība vien nenozīmē, ka personai nav nodarīts kaitējums. Nemantiska, arī
— : rīlā, kaitējuma nodarīšanu ar prettiesisku uzvedību atzīst virkne normatīvo aktu.243
129. Tomēr Latvijā nav pietiekamas skaidrības par nemantiskā kaitējuma definēsaturu un vietu tiesību aizskārumu sistēmā. Normatīvais regulējums rada neEaLiidribas, jo tiek sajauktas tiesību aizskāruma sekas ar apdraudējuma objektu.244
; ' ‘;in 'ada, ka tikai cēlies zaudējums dod tiesību uz atlīdzību, bet priekšā stāvošais zaudējums dod tiesības
iz nodrošinājumu (Civillikuma 1771.p.).
M i a L Civillikuma 1770.p., 1772.p. un 1779.p.
* - s iL Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 7. p.
* ' - - t Civillikuma 1776. p. un 1777. p., Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma
k l

1 I r illikuma 1635. p„ 2352. p„ 2353. p. un citos pantos, Administratīvo pārkāpumu kodeksa 39. p., Par presi
r~em masu informācijas līdzekļiem: LR likums. Ziņotājs, 1991. 14. februāris, Nr. 5, 28. p.; Par ierēdņu
i_^.rlinārsodiem: Ministru kabineta 16.08.1994. noteikumi Nr. 158. Latvijas Vēstnesis, 1994. 30. augusts,
S : 1: 1i 232), 3. p.; Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā
-ET-^iiem: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995.26. aprīlis, 64 (347). 10. p.; Patērētāju tiesību aizsardzības likums:
13 _-:ums. Latvijas Vēstnesis, 1999. 1. aprīlis, 104/105 (1564/1565), 3.'p. vienpadsmitā daļa; Darba likums: LR
rk_—>- Latvijas Vēstnesis, 2001. 6. jūlijs, Nr. 105 (2492), 29. p. astotā daļa, Administratīvā procesa likums: LR
ur_r-i5. Latvijas Vēstnesis, 2001. 14. novembris, Nr. 164 (2551), 49. p. trešā daļa, 92. p.; Sauszemes transportlī(Bekhi īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2004.27.
Nr. 65 (3013), 19.p.; Kriminālprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005.11. maijs, Nr. 74 (3232),
II
95. p., 350. p„ 352. p.; Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums: LR likums.
~ :a s Vēstnesis, 2005. 17. jūnijs, Nr. 96 (3254), 8. p., 9. p.; Par valsts kompensāciju cietušajiem: LR likums.
Ī r i j a s Vēstnesis, 2006. 6. jūnijs, Nr. 87 (3455), 1. p., Fizisko personu — saimnieciskās darbības veicēju — dis- — nācijas aizlieguma likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2010. 9. jūnijs, Nr. 89 (4075), 5. p.; Elektronisko
našsaziņas līdzekļu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2010. 28. jūlijs, Nr. 118 (4310), 38. p.
~ rīemēram, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā likumdevējs izdala per- -_:>ko kaitējumu (8. p.) un morālo kaitējumu (9. p.). Kriminālprocesa likums ievieš vēl citādu kaitējuma
etialīiumu: morāls aizskārums, fiziskās ciešanas un mantisks zaudējums (22. p., 95. p.), nedefinējot katru.
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Neskaidrības palielina jaunu terminu ieviešana.245 Morālais kaitējums, kādu to saprot tiesī
bu teorijā, ir tikai daļa no kaitējuma nemantiskām sekām, t.i., no nemantiskā kaitējuma.
130. Nemantisks kaitējums ir personas vai tai piemītošo nemantisku tiesību, labumu vai
likumīgo interešu aizskāruma nemantisks rezultāts, kuru var sadalīt divās lielās grupās:
- pirm ajā ietilpst nemantiskās sekas, kas iestājas, fiziski kaitējot ķermenim, t.sk.,
veselības bojājum a rezultātā, piemēram, sakropļojums un izķēmojums; fiziskas un garī
gas sāpes, ciešanas vai mokas, arī bažas, raizes, nemiers, bēdas, skumjas, emocionālais
šoks un citas morālas ciešanas; mentāla (garīga) trauma, bailes (piemēram, pirmsnāves);
personas psihiskā un garīgā stāvokļa izmaiņas, piemēram, sakarā ar radinieka vai dzīves
biedra zaudēšanu; dzīves ērtības un prieka zaudēšana u.c.;
- otrajā ietilpst nemantiskās sekas, kas iestājas personisko tiesību aizskāruma re
zultātā, piemēram, prettiesiski iejaucoties personas brīvībā, t.i., tiesībās darīt visu to, kas
nav aizliegts ar likumu; aizskarot personas reputāciju (godu un cieņu), aizskarot per
sonas personiskuma tiesības - personas vārdu, attēlu, preču zīmi, autortiesības, kā arī
citas cilvēka pamattiesības (cilvēktiesības), piemēram, pieļaujot diskrimināciju; pārkāp
jo t dzimumneaizskaramību; aizskarot privātumu, jūtas, tiesības un intereses, kā arī citas
darbības, kas rada morālās un psihiskās labklājības zaudēšanu (tā sauktais tīrais morālais
kaitējums, t.i., tāds morālais kaitējums, kas nav saistīts ar fizisku iedarbību vai fiziskām
sāpēm, piemēram, goda un cieņas aizskārums).246
131. Svarīgi ir nodalīt civiltiesiskā pārkāpuma apdraudējuma objektu no tiesību aiz
skāruma sekām. Pirmajā gadījumā apdraudējuma objekts var būt gan manta, gan pati
persona, gan ar to saistīti nemantiski labumi (t.sk„ arī tiesības), otrajā - tiesību aizskā
ruma negatīvās sekas var izpausties vai nu mantiskā, vai nemantiskā formā. Attiecībā uz
nemantisko kaitējumu kā tiesību aizskāruma negatīvajām sekām ir jāņem vērā, ka tās ne
aprobežojas ar fiziskām sāpēm un garīgām ciešanām. Pie tām jāpieskaita arī citas negatīva
rakstura nemantiskas sekas, piemēram, neērtības, dzīves baudījuma zudums, arī iespējas
zaudējums (loss ofchance), kā arī citas negatīvās tiesību aizskāruma sekas, kas rastos vi
dusmēra jūtīgam cilvēkam sakarā ar viņa tiesību aizskārumu. Piemēram, Administratīvā
procesa likuma 49. panta trešā daļa noteic, ka iestādes likumā noteiktā termiņa neievē
rošana pati par sevi vien ir uzskatāma par morālo kaitējumu. Likums neierobežo tiesības
saņemt kompensāciju tikai par tādu personisko kaitējumu, kurš ir paliekošs un kuru nav
iespējams novērst ar citiem līdzekļiem. Tiesa pamatoti norāda, ka apstāklis, vai kaitējums
ir vai nav novēršams (vai ir paliekošs), var kalpot kaitējuma būtiskuma (smaguma) no
teikšanai.247 Tomēr tas nenozīmē, ka ne jebkurš tiesību aizskārums no tiesību viedokļa var
radīt nemantiska rakstura negatīvas sekas vai dot pamatu mantiskai kompensācijai.
245 Piemēram, materiālie un nemateriālie zaudējumi. Skat. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 19. p.
246 Unification o f Tort Law: Damages. Ed. by Magnus U. European Centre of Tort and Insurance Law. Vol.
5, Hague: Kluwer Law International, 2001, p. 11., 17., 31., 34., 61., 65., 81., 83., 95.-96., 98.-99., 111.-112.,
124.-125., 128.-129, 148.-149, 151; Damages fo r Non-Pecuniary Loss in a Comparative Perspective. Ed. by
Horton W.V. Tort and Insurance Law. Vol. 2., Wien: Springer-Verlag, 2001, p. 2.-5., 16.-21., 28.-33., 48.-51.,
54.-57., 73.-79., 87.-89., 102.-106., 109.-111., 120.-123., 129.-130., 138.-139., 150.-151., 155.-156., 168,170., 173.-174., 183.-189., 192.-195., 202., 220.-232.
247 Skat. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments. 24.11.2010. SK C -226; Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departaments. 23.04.2009. SKA-92.
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5 1 Ņemot vērā, ka morālais kaitējums, kā sāpes un ciešanas, nav objektīvi pierādāms,
■ēia pieprasījumu to pierādīt citos gadījumos, kas nav minēti CL 1636. panta
aaļā, nevar atzīt par pamatotu. Pretstatā administratīvajā procesā likumdevējs ir
noteicis, ka cietušajam ir jānorāda personiskā kaitējuma atlīdzinājuma apmērs
iram ato,248 nevis jāpierāda morālā kaitējuma nodarīšana un tā apmērs.
155. Būtiski norādīt, ka atlīdzinājums pienākas tikai par tām tiesību pārkāpuma se
ni. saaras ir iestājušās tiešā cēloniskā sakarā249 ar personas neatļautu darbību un par
o n - rersonu var vainot.250
-4 Lai gan atbilstošu atlīdzinājumu nosaka personai, kura vai kuras tiesības ir bijuresf apdraudējuma objekts, tomēr tiesības atzīst gadījumus, kad tiesas aizsardzību sasx rtrsonas, kas netika tieši apdraudētas ar tiesību pārkāpumu. Tas attiecas uz netiešu
skžo. kad, apdraudot kādu citu personu, tiek aizskartas arī citas personas tiesības (vai
■intereses) vai tiek nodarīts kaitējums, piemēram, vecāku nogalināšana bērnam
i >ādu iespēju, kad par citas personas apdraudējumu arī cita persona var lūgt aizsardbrih- ~eši paredz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligā
t a *cxirasināšanas likums (19. p. 2. d. 3. un 4. punkts.) un Ministru kabineta 17.05.2005.
ms • .r.u Nr. 331 “Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas
f c r i r _ par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem”251 7. un 8. punkts.
3.4. A tbilstoša atlīd zin āju m a p iem ērošan a
.5 5 . Tiesiskos aizsardzības līdzekļus (atbilstošu atlīdzinājumu) tiesa piemēro atbil•b
.esību aizskāruma sekām un ievērojot likumā paredzētos tiesiskos aizsardzības
I
Pamats tiesisko aizsardzības līdzekļu piemērošanai ir personai nodarītie zaufizisks un/vai morāls kaitējums.252 Izskatot jautājumus par atbilstošu atlīdzinājuar? ai vispirms ir jākonstatē, vai ir aizskartas un kādas personas tiesības vai likumīe s .r_:ereses, vai ir noticis ar likumu aizsargāta labuma aizskārums un vai šis aizskārums
ir n c T is kaitējumu ar mantisku vai nemantisku raksturu. Tikai pēc tam tiesai ir jāmeklē
a - a u akts, kas nosaka atlīdzinājuma piemērošanas pamatu un apmēru.
136.
Jānorāda, ka viena un tā paša labuma (tiesību) aizskārums var radīt pamatu daa x tiesību nozaru tiesisko aizsardzības līdzekļu izmantošanai. Piemēram, personas rem tiavas nepamatots aizskārums, ceļot neslavu, var būt pamats krimināltiesiskai aizsarē x a. saskaņā ar Krimināllikuma 157. panta otro daļu, gan arī civiltiesiskai aizsardzībai
■s&iņā ar Civillikuma 2352.1pantu.
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 11. p. otrā daļa.
• "S c e . Civillikuma 1773. p .-1775. p., Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma

'foļt
• "S tīi C:\illikuma 1635. p. Jānorāda, ka vainojamības institūts civiltiesībās ir pārdzīvojis būtiskas pārmaiņas
■■
".etiek uzskatīts par obligātu atbildības priekšnosacījumu, lai gan ārvalstu tiesību doktrīna un prakse
■ n sc -z vainu bāzēto atbildību un “bez vainas” atbildību (fault liability and non-fault liability).
■ %:ceikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem
■ EE iK n alajiem zaudējumiem: Ministru kabineta 20.05.2005. noteikumi Nr. 331. Latvijas Vēstnesis, 2005.
M jbe . • Nr. 80 (3238).
a
piem., Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 1. p., Administratīvā
jw r i <uma 92. p., Kriminālprocesa likuma 22. p., Satversmes tiesa. 0 4 -0 3 (98). 10.06.1998.
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137. Atkarībā no apdraudējuma objekta, aizskarošas darbības vai radītajām sekāiz
var tikt piemēroti vairāki tiesiskie aizsardzības līdzekļi, lai tādējādi maksimāli nodrc
šinātu aizskartās personas un tās tiesību vai likumīgo interešu aizsardzību. Piemēram
reputācijas aizskāruma gadījumā - papildus nepatiesu ziņu atsaukumam, zaudējum.
atlīdzībai un morālā kaitējuma kompensēšanai - aizskartā persona ir tiesīga saskaņā ar
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma253 5 0. pantu un 52. pantu bez maksas noskatī
ties vai noklausīties attiecīgo raidījumu, kā arī saņemt šā raidījuma ieraksta kopiju, ki
arī prasīt atbildes izplatīšanu. Savukārt likuma “Par presi un citiem masu informācijai
līdzekļiem”254 21. pants papildus paredz iespēju prasīt arī atvainošanos.
138. Ņemot vērā administratīvā procesa, kriminālprocesa un Satversmes tiesas pro
cesa publisko raksturu, tajos izmantojamie tiesiskie aizsardzības līdzekļi un to piemēro
šana ir ierobežoti, t.i., tieši noteikti likumā. Piemēram, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanas likuma255 13. un 14. pantā ir noteikti ne tikai tiesiskie aizsar
dzības līdzekļi, kurus var piemērot, bet arī subjekti, kuri ir tiesīgi prasīt, un tiesību aiz
skārumi, par kuru izdarīšanu ir tiesīgi prasīt atbilstošu atlīdzinājumu, kā arī ir noteikti
atlīdzinājuma maksimālā apmēra ierobežojumi, t.sk. atlīdzības par aktuālajiem zaudēju
miem samazinājums.256
139. Savukārt civilprocesā visi civiltiesiskie aizsardzības līdzekļi un to piemērošana25"
nav uzskaitīti, un tos atbilstoši konkrētam gadījumam var piemērot, gan pamatojoties
uz materiālajām tiesību normām, gan arī civilprocesuālajām tiesību normām, piemē
ram, prasības nodrošinājums atbilstoši Civilprocesa 137. un 138. pantam. Privāttiesiskās
attiecībās nav nepieciešams tiešs likumdevēja pilnvarojums prasīt atbilstošu atlīdzināju
mu. Kā norādījusi Satversmes tiesa, Satversmes 92. panta trešajā teikumā ietvertā tiesību
norma, kā jebkura cilvēktiesību norma, ir piemērojama tieši un nepastarpināti, un, tā
kā šī norm a neparedz, ka tās konkretizēšanai nepieciešams īpašs likums, šāda likuma
neesamība ir saistāma ar Satversmes 92. panta trešā teikuma tiešas piemērošanas iespē
ju un nevar būt iemesls atteikumam pieņemt tiesā indivīda prasību par atlīdzinājuma
piedziņu.258 Šis princips ir atradis savu atainojumu arī Civilprocesā, kur Civilprocesa
likuma 5. panta piektā un sestā daļa faktiski nosaka absolūtu tiesas aizsardzības principu
pret jebkuru tiesību aizskārumu, pat ja konkrētajai tiesiskajai attiecībai nav tieša liku
miska regulējuma.
253Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2010. 28. jūlijs, Nr. 118 (4310).
254 Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem: LR likums. Ziņotājs, 1991. 14. februāris, Nr. 5.
255 Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005.
17. jūnijs, Nr. 96(3254).
256 Par šo ierobežojumu leģitīmo interesi varētu būt šaubas.
257 Piem., netaisnās iedzīvošanās institūta piemērošana attiecībā uz iedzīvošanos sakarā ar citas personas
fotogrāfijas prettiesisku publicēšanu.
258 Skat. Satversmes tiesa. 2001-07-0103.05.12.2001. Secinājumu daļas 1. punkts; Satversmes tiesa. 2008-47-01.
28.05.2009. 1. punkts; Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 01.03.2007. SKA-54/2007;
Senāta Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments. 25.10.2007. SKA-410/2007. 10.2. punkts; Aug
stākās tiesas Senāta Civillietu departaments. 24.11.2010. SKC-233/2010.
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barībā no apdraudējuma objekta un radītajām sekām personai likums dod

s l taisnīgu gandarījumu prasīt vairākus tiesiskos aizsardzības līdzekļus. Lai atH nou.
būtu atbilstīgs Latvijas Republikas Satversmes 92. panta prasībām, tam ir
mm isd tth am tiesiskās aizsardzības līdzeklim.259 Pamatmērķis ir ar tiesisko aizsardzīpalīdzību pēc iespējas atjaunot iepriekšējo tiesisko situāciju. Ja ar citiem tiei_rsardzības līdzekļiem šāda veida efektīva tiesību aizsardzība nav sasniedzama,
: cai ir tiesības uz atlīdzinājumu naudas izteiksmē.260
1-41 rātākais ir tiesai noteikt mantisku gandarījumu par nemantisku (morālo)
‘ io ir jāsniedz monetārs “novērtējums” nemantiska labuma apdraudējuma
i rakstura sekām atbilstoši tiesas ieskatam. Valstīs, kur šāda veida tiesisks aiz.īdzeklis tiek ilgstoši piemērots, jau ir izveidojušās vadlīnijas kompensācijas
si^ai vai pat ir izveidotas tabulas, kurās ir apkopoti tiesas nolēmumi, piemēram,
■ir u naudas tabulas ( Schmerzensgeld-Tabelle ).262
142. I I 5. pants noteic, ka attiecībā arī uz nemantiskā kaitējuma kompensācijas apr~. noteikšanu tiesai ir jāvadās pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību princi"evērojot civiltiesību vispārīgos principus, tiesai ar piespriesto kompensācijas
ir ārealizē noteiktas tiesību funkcijas. Ārvalstu tiesību doktrīna un tiesu prakse
lirik a s šādas funkcijas. Piemēram, cietušā dzīves baudas vai prieka zaudējuma
samazinājuma novēršana; indivīda personiskās ciešanas un pārdzīvojumi;
r Ila pieeja, kas ļauj cietušajam nopirkt alternatīvu komfortu zaudētā vietā; pilna
āciia par visa veida sāpēm (ņemot vērā sāpju ilgumu un intensitāti, aizskārum . - u :;m u , fizisku un psiholoģisku ierobežojumu, emocionālu kaitējumu, piemēram,
i Usern: -m s vai izkropļojums); iepriekšējā stāvokļa atjaunošana ( restitutio in integrum );
p m ...' _ma (satisfakcijas264) funkcija, līdzīgi kā divkaujās par pāri nodarījumu - izlīgu
m a n a x ia : sodošā funkcija un prevencijas funkcija.265
A_- Latvijas Republikas tiesu prakse attiecībā uz nemantiskā kaitējuma mantisku
āciju civillietās atzīst vairākas funkcijas, piemēram, attiecībā uz reputācijas ne. aizskārumu - 1) taisnīguma funkciju; 2) prevencijas funkciju un 3) samierinā,266 Kriminālprocesā kompensāciju par nemantisku kaitējumu nosaka pēc
HkibesLikā regulējuma.
tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 01.03.2007. SKA-54/2007.
resirās to apzīmē ar terminu Schmerzensgeld - sāpju nauda, kas nav iegājies Latvijas tiesību sistēmā
r_sm., Slizyk A. Becks’che Schmerzengeld-Table. Miinchen: Verlag C. H. Beck, 2006.
t ā skat. Bitāns A. Taisnības apziņa, nosakot kompensāciju par nemantisku aizskārumu. Latvijas Vest'' 8. jūlijs, Nr. 25/26 (283/284); Bitāns A. Vispārīgie principi, nosakot kompensāciju par nemantisku
. Latvijas Vēstnesis, 2003. 14. oktobris, Nr. 142 (2907); Bitāns A. Tiesas ieskats un svarīgi iemesli
. strīdu izskatīšanā. LU raksti. Juridiskā zinātne. Nr. 667. Rīga: Zinātne, 2004, 107.-132. lpp.
::jn - angļu vai., satisfactio - latīņu vai. - gandarījums.
--1- Legal liabilityfor non-pecuniary loss in civil laws o f different countries. LU Raksti. Juridiskā zinātne.
■I* - - -iga: Zinātne, 2007, 110.-121. lpp.
. prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. 2003/2004. Pieejams: http://www.

h :nfo/summary/2004/.
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144. Savukārt tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par tiesību aizskārumu, kas noda
rīts administratīvajā procesā, paredzētas Administratīvā procesa likumā, un šo tiesību
īstenošanu administratīvajā procesā detalizētāk regulē Valsts pārvaldes iestāžu nodarīt:
zaudējumu at/fdzināšanas likums. Nosakot morālā kaitējuma atlīdzinājumu, iestādei ur.
tiesai ir jāizvērtē visi lietas būtiskie apstākļi un izvēlētā risinājuma pamatā jābūt racio
nāliem juridiskiem apsvērumiem, lai nepieļautu patvaļas aizlieguma principa pārkāpu
mu.267 Lai morālā kaitējuma atlīdzinājums būtu uzskatāms par atbilstīgu, tam ir jābūt
samērojamam ar nodarīto kaitējumu. Tādējādi, jo nopietnāks kaitējums, jo ievērojamā
kam jābūt atlīdzinājumam. Tas attiecas gan uz atlīdzinājuma veida izvēli (iestādes atvai
nošanās vai atlīdzinājums naudā), gan atlīdzinājuma apmēru, ja izvēlēts atlīdzinājun.naudā.268
145. Morālā kaitējuma kompensācijai ir jāatbilst nodarītajam kaitējumam, līdz ar to
atlīdzinājuma noteikšanā ir izmantojami tie paši kritēriji, pēc kuriem noteic un vērtē
nodarīto morālo kaitējumu. Morālā kaitējuma atlīdzinājums ir atkarīgs no kaitējun.rakstura, kaitējuma nodarīšanas apstākļiem, kā arī citiem būtiskiem apstākļiem.269 No
sakot nemantiskā kaitējuma kompensāciju, liela nozīme ir judikatūrai, jo jāņem vērā ar:
citos līdzīgos gadījumos noteikto atlīdzinājumu veids un apmērs, lai netiktu pārkāpts
vienlīdzības princips.
146. Arī administratīvajā procesā kompensācijai par nodarīto nemantisko kaitējumu
tiek atzītas divas funkcijas - atlīdzinājuma-gandarījuma funkcija un sodoši preventīvā
funkcija.270 Iestādes atvainošanās kā patstāvīgs atlīdzinājums ir iespējams tikai tad, ja
aizskārums nav smags, un līdz ar to smaga aizskāruma gadījumā atlīdzinājumam ir jā 
būt naudā un viena pati atvainošanās nevar tikt uzskatīta par atbilstīgu atlīdzinājumu.2’
Tas neizslēdz gadījumu, kad smaga aizskāruma gadījumā kā atlīdzinājums naudā, tā arī
iestādes atvainošanās ir atzīstams par atbilstīgu.272
3.5. A tbilstoša atlīd zin āju m a p iem ērošan as m ērķis
147. Katram spriedumam saistībā ar nepamatotu tiesību aizskārumu ir svarīgi norā
dīt vairākus momentus: 1) tiesībpārkāpuma, kura rezultātā ir noticis tiesību aizskārums,
atzīšana; 2) aizskartās tiesības vai ar likumu aizsargātie labumi vai intereses; 3) pret
tiesiskās darbības negatīvais novērtējums; 4) tiesību pārkāpuma pārtraukšana; 5) jān o
drošina cietušajam iepriekšējā stāvokļa atjaunošana (restitūcija), piemēram, zaudējumu
atlīdzība; 6) ja iepriekšējā stāvokļa atjaunošana nav iespējama, tad, pēc tiesas ieskata,
ir dodama kompensācija; 7) jānodrošina, ka tiek panākta prevencija (kā speciālā, tā arī
vispārējā).
148. Jāņem arī vērā, ka, nosakot atlīdzinājumu, tiesa pauž valsts nostāju par aizskarto
tiesību un paša tiesību aizskāruma nozīmīgumu, līdz ar to atlīdzinājums demokrātiskā
267 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 16.03.2010. SKA-104/2010.
268 Turpat.
269 Turpat.
270 Turpat.
271 Turpat.
272 Turpat.

158

■

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

icavalstī nedrīkst būt nesamērīgi mazs.273 Jautājumos par mantiskas kompensāciīu par nemantisku kaitējumu tiesai ne tikai jānosaka atbilstīgs atlīdzinājums,
ti> āpamato, kādēļ tā uzskatījusi atlīdzinājumu par atbilstīgu. Pamatojumam ir
?ca tiesa ir ņēmusi vērā un izvērtējusi visus atlīdzinājuma noteikšanā būtiskos
un, nosakot atlīdzinājumu, nav balstījusies vienīgi uz saviem subjektīvajiem ier et gan uz racionāliem juridiskiem apsvērumiem. Šāds pamatojums ir būtisks,
varētu pārliecināties par tiesas nolēmuma tiesiskumu.274
| 0 Nosakot atbilstošu atlīdzinājumu, primārais mērķis ir iepriekšējā tiesiskā un
lL stāvokļa atjaunošana ( restitutio in integrum). Ar atlīdzinājumu saprot gan aizm atlīdzināšanu naudas izteiksmē, gan, ja iespējams, citos veidos - pēc iespējas
n: ot iepriekšējo tiesisko situāciju vai lietās, kas saistītas ar soda piemērošanu, ; sodu.275 Kompensācija tiek noteikta, t.sk. arī par cilvēktiesību pārkāpumu, ta;■> pcT _mos, kad aizskāruma raksturs izslēdz iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu.276 Tiek
■ k a s -.-rēja atlīdzināt nodarīto kaitējumu graudā (natūrā) ( restoration in kind), ja tas
nav ■Ir lk apgrūtinoši atbildētājam.277 Savukārt Latvijā šādu iespēju attiecībā uz mantis
k a tL tē ’umu (zaudējumiem) tieši paredz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu
pjinn— Išanas likuma 13. panta ceturtā daļa.
15fl». Atkarībā no apdraudējuma objekta un radītajām sekām likums personai dod
n r ’ _■ •ā taisnīgu gandarījumu prasīt vairākus tiesiskos aizsardzības līdzekļus, lai vaMBdl ftžkīīvi atjaunot aizskartās tiesības. Piemēram, sakarā ar miesas bojājumu radīto
iliieBia-r :su darba nespēju cietušajam saskaņā ar CL 2347.-2351. pantu ir tiesības praifli srv išin a s izdevumu un zaudējumu, t.sk. zaudētās un arī nākotnē neiegūtās peļņas,
<6«cr_-i?anu, kompensāciju par sakropļojumu un izķēmojumu, kā arī vainīgajam var
ļpnrir _r~jrēšanas pienākums.
151. Taču gandarījuma došana aizskartajai personai nav tikai cietušā privāta lieta.
B fta ir iardināls morāles, taisnības un demokrātiskas pārvaldes princips - sodīt vainīgo
ip a» r _ par tās pārkāpumu, jo ir vajadzība novērst aizskārēja atkārtotu likumpārkāpu«ih. zciTīšanu un novērst citus no līdzīga pārkāpuma izdarīšanas, kā arī nepieciešamība
d tearp it sabiedrību.278 Atlīdzinājums būs atbilstīgs, ja tas izpildīs individuālās un ģenetaiiife rrevencijas funkciju.
152. Ārvalstu tiesību doktrīna un tiesu prakse atzīst tiesisku aizsardzības līdzekļu
( p e r .c -: - inu arī pirms aizskāruma nodarīšanas, lai preventīvi novērstu aizskārumu vai
■:;e5as Senāta Administratīvo lietu departaments. 16.03.2010. SKA-104/2010.
? ipildus skat. Bitāns A. Taisnības apziņa, nosakot kompensāciju par nemantisku aizskārumu.
f '*ļ>“~esis, 2003. 8. jūlijs, Nr. 25/26 (283/284); Bitāns A. Vispārīgie principi, nosakot kompensāciju
i aizskārumu. Latvijas Vēstnesis, 2003. 14. oktobris, Nr. 142 (2907); Bitāns A. Tiesas ieskats
a f !*:sli civiltiesisku strīdu izskatīšanā. LU raksti. Juridiskā zinātne. Nr. 667. Rīga: Zinātne, 2004,

t

ГС[ tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 01.03.2007. SK A -54/2007.
И Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная
: тгмзо и практика. Москва: издательство Московского независимого института международ1998, с. 106.-109.
I: 159.-160.
: 7 The Business o f Judging. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 329.
e
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mazinātu kaitējumu.279 Latvijā šāda iespēja normatīvi ir tieši paredzēta attiecībā uz inra-l
lektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.280
153. Valstij ir pienākums nodrošināt atbilstošu atlīdzinājumu pret citu personu ar®|
skārumu, kā arī pašai nodrošināt, lai persona iegūtu atbilstošu atlīdzību arī par citas p
sonas nodarīto kaitējumu. Vienā gadījumā valsts ar Juridiskās palīdzības administrācr.»
starpniecību atbilstoši likumam “Par valsts kompensāciju cietušajiem”281 izmaksā fiz
kajai personai - cietušajam, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta pir
cietušo, tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultiu
radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu, ja noziedzīp.
nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja snu
guma miesas bojājum i, aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficē*_ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu (1. pants, 2. panta pirmā daļa, 3. panu
pirmā daļa). Tomēr likums nosaka, ka cietušajam nav tiesību saņemt valsts kompensāc.
ju, ja noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret satiksmes drošību un cietušajam ir tiesīb^uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sauszemes transport
līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2. panta otrā daļa i.
Tomēr valsts kompensācijas pieprasīšana un izmaksāšana neierobežo cietušā tiesību
pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu. Cietušajam ir tiesības m
valsts kompensāciju arī tad, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībniek-nav noskaidrots vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie krim inālatbildība
(3. panta otrā daļa).
154. O trā gadījumā ir jānorāda uz civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana?
institūta ieviešanu. Piemēram, Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās at
bildības obligātās apdrošināšanas likuma mērķis ir aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos
cietušo trešo personu intereses sakarā ar transportlīdzekļu īpašnieku un tiesīgo lietotāi _
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2. p.).
4 . T iesīb as u z ad v o k ā ta p alīd zīb u (9 2 . p a n ta c e tu rta is teik u m s)
155. Tiesības uz advokāta palīdzību ir Satversmes 92. panta pirmajā teikumā ietver
to tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanas instruments un šo tiesību neatņemama sa
stāvdaļa.282 Ieviešot šo normu, likumdevēja mērķis bija nodrošināt visām personām kā
civilprocesā, tā administratīvajā procesā, kriminālprocesā un Satversmes tiesas procesā
savlaicīgu, pieejamu un kvalitatīvu juridisko palīdzību. Tas balstās uz taisnīguma princi
pu.283 Šis mērķis un tiesību uz advokāta palīdzību atvasinātais raksturs nosaka tiesību uz
advokāta palīdzību saturu un apjomu.
156. Jēdzienam “advokāts” ir vairākas nozīmes. Satversmē lietotais juridiskais jēdziens
ir tulkojams paplašināti, ar to saprotot personas tiesības saņemt juridisko palīdzību,
279 Principles o f European Tort Law. Text and Commentary. NewYork, Wien: Springer, 2005, p. 37.-39.
280 Skat. Civilprocesa likums 250.10p„ 250.” p., 250. "p. un 250.17p.; Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes
norādēm: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1999. 1. jūlijs, 216 (1676) 28. p. pirmā daļa; Autortiesību likums: LR
likums. Latvijas Vēstnesis, 2000. 27.aprilis, Nr. 148/150 (2059/2061). 69. p. 1. d. 4. un 7.app.
281 Par valsts kompensāciju cietušajiem: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 6. jūnijs, Nr. 87 (3455).
282 Skat. Satversmes tiesa. 2003-08-01. 06.10.2003. Secinājumu daļas 1. punktu.
283 Turpat, secinājumu daļas 1.3. punkts.
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ies aizstāvi vai pārstāvi dažādās lietās no iespējami plašāka kvalificētu
i ju&a un atsevišķos gadījumos arī no citu personu loka. Kaut arī juridiskais jēš c ?āls” ir tulkojams paplašināti un nav attiecināms tikai uz zvērinātiem advo-• -n d ev ējam ir tiesības, ņemot vērā katra procesa īpatnības, noteikt to personu
konkrētajā procesā var sniegt juridisko palīdzību un būt par aizstāvjiem vai
ietā.284
IT ” -.-vokātam , ko nodrošina valsts (Satversmes 92. pantā lietotajā nozīmē), ir
■ k iī-r.cē ta m (ar pietiekamām juridiskām zināšanām, kas noteiktā procedūrā pāriC Jīia

personai varētu sniegt juridisko palīdzību. Advokāta (juridiskās palīdzīkvalifikācijas prasības nosaka Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības

Zvērināta advokāta spējas nodrošināt kvalificētu juridisko pārstāvību un sniegt
palīdzību, it īpaši kasācijas tiesvedībā, tiek prezumētas. Šai profesijai ar likumu
airākas prasības: augstākā juridiskā izglītība, likumā noteiktā darba pieredze,
uma kārtošanas nepieciešamība u.tml. Advokatūras institūtam ir liela nozī: r L-iūcētas juridiskās pārstāvības nodrošināšanā, jo advokāts ir ne tikai pārstāvis,
b izdevums ir atvietot pusi tiesā un sasniegt sava pilnvardevēja noteikto galamērķi,
TetJaikus arī tiesībaizstāvis. Advokāts, nododot zvērestu, kļūst par tiesu sistēmai
r_ personu un apņemas aizsargāt tiesā personu tiesības sabiedriskās labklājības
un to vārdā.286

P9. No Satversmes 92. panta pirmā un ceturtā teikuma kopsakarības izriet, ka ikre?ības uz advokāta palīdzību saprotamas kā subjektīvās tiesības uz kvalificētas
palīdzības saņemšanu, proti, personai nolūkā aizstāvēt savas tiesības un liīntereses taisnīgā tiesā ir tiesības saņemt tai nepieciešamo juridisko palīdzību

mm

nām, kas ir ieguvušas attiecīgas zināšanas un iemaņas. Tiesības uz advokāta
.■dfaH N i ietver:
1 _r>:bas uz kvalificētu juridisko palīdzību (brīva juridiskās palīdzības sniedzēja iz1

ilsts pienākumu šādu palīdzību sniegt personām, kuras pašas to nevar atļauties:

ifcrt£ -n o z ie d z īg ā nodarījum ā apsūdzētais ir tiesīgs saņemt efektīvu bezmaksas kvauridisko palīdzību, ja viņam trūkst līdzekļu tās apmaksai; tādas tiesības ir arī
■ m cira i mazturīgai personai visās lietās, kurās noteikta obligāta pārstāvība vai to prasa
H ļpedlbas intereses (iespējamais lietas seku smagums un procesa sarežģītība).287
•>J. Tiesības izvēlēties advokātu aizliedz valstij liegt personas izvēlētajam advokātam
uridisko palīdzību šīs personas lietā. Personai nav tiesību prasīt valstij nodrošii uridisko palīdzību sniedz konkrēts advokāts.
nes tiesa. 2003-08-01. 06.10.2003. Secinājumu daļas 1.3.-2. punkts.
nodrošinātās juridiskās palīdzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005. 1. aprīlis, Nr. 52
mes tiesa. 2003-04-01. 23.06.2003. Secinājumu daļas 4.1. punkts,
mes tiesa. 2003-04-01. 23.06.2003. Secinājumu daļas 5. punkts.
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161. Personai ir tiesības uz advokātu neatkarīgi no tā, vai viņai pašai ir juridiski
zināšanas, jo personiska lietas vešana dažādu iemeslu dēļ var būt neefektīva vai neiespī
jama.
162. Personai ir tiesības uz advokāta palīdzību tajos gadījumos, kad publiskā proce>.
tiek saistoši ietekmētas personas tiesības, proti, visos gadījumos, kad personai ir tiesību
uz taisnīgu tiesu. Satversmes 92. pants neietver tiesības saņemt juridiskās konsultāci ^
kas nav saistītas ar tiesas procesu.
163. Konvencijā tiesības uz juridisko palīdzību tieši noteiktas tikai kriminālās ap
sūdzības ietvaros. Tomēr Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka Konvencijā noteiktLtiesības uz juridisko palīdzību kā viens no taisnīgas tiesas (pieejas taisnīgai tiesai) ele
m entiem ir arī personai civilprocesā, ja attiecīgajai personai nav pietiekamu līdzekĻ
un likums prasa obligātu pārstāvja piedalīšanos vai arī lieta ir sarežģīta.288 Ari Eiropa
Padomes M inistru komitejas rekom endācijā Nr. R (81)7 par pasākumiem, kas veicini
pieeju tiesai, 4. punktā noteikts, ka nevienam prāvniekam nedrīkstētu liegt izmanto:
jurista palīdzību. Jurista pārstāvībai nevajadzētu būt obligātai, ja, ņemot vērā lietas rak
sturu un nolūkā veicināt pieeju tiesai, ir vēlams, ka lietu tiesā ved pati persona.289 Diez
gan detalizēti ieteikumi par juridiskās palīdzības un juridisko konsultāciju pieejamība
izklāstīti Eiropas Padomes 1978. gada rezolūcijā Nr. (78)8 par juridisko palīdzību ur
konsultācijām .290
164. Kriminālprocesā personai ir tiesības uz advokātu ne tikai tiesas procesā, bet ar!
pirmstiesas procesā, ciktāl tiesas procesa iznākumu nosaka personas rīcība pirmstiesas
procesā.291 Turklāt, ja persona ir apcietināta, tad viņai jāsniedz iespēja sazināties ar ad
vokātu pēc savas izvēles292 (tādā veidā tiek nodrošinātas tiesības izvēlēties advokātu un
tiesības izmantot advokāta palīdzību).
165. Citos procesos personai, kurai tiesības uz valsts nodrošinātu advokāta palīdzību
rodas vēl pirms tiesvedības procesa (lietas ierosināšanas), ja pirms procesa ir jāveic vēi
kādas juridiskas darbības, kuras var izšķiroši ietekmēt procesa iznākumu (piemēram,
prasības pieteikuma sagatavošana lietā, kurai var būtiskas sekas, ja ir nozīmīgi precīz:
formulēt prasījumu un likums pieteikumā prasa norādīt juridisko pamatojumu).
166. Komentējamais pants valstij nosaka ne tikai zināmos gadījumos pienākumu
nodrošināt advokātu, bet arī nodrošināt, ka advokāta palīdzība tiek īstenota. Valstij ir
jānorīko cits advokāts, ja norīkotais advokāts nenodrošina juridisko palīdzību (saslimst,
izvairās no juridiskās palīdzības sniegšanas u.tml.). Tomēr, ievērojot juridiskās profesijas
288 ECT spriedums Airey v. Ireland. 6289/73, 09.10.1979. 26. punkts; skat. ari Theory and Practice o f the
European Convention on Human Rights. Ed. by Van Dijk F., Van Hoof F., Van Rijn A., Zwaak L. Antwerpen:
Oxford: Intersentia, 2006, p. 562.
289 Reccomendation No. R (81)7 on Measures Facilitating Access to Justice (Committee o f Ministers), 1981.
14 May. Pieejams: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/administrative_law_and_justice

texts_&_documents/Conv_Rec_Res/Recommendation%2881%297.asp.
290 Resolution (78)8, adopted by the Committee o f Ministers on 2 March 1978 at the 284th meeting o f the
Ministers’ Deputies. Pieejams: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/administrative_law_

and_justice/texts_&_documents/conv_rec_res/resolution%2878%298.asp.
291 ECT spriedums Magee v. The United Kingdom. 28135/95, 06.06.2000. 41. punkts.
292 Skat. Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 14. panta trešās daļas b) punkts.
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i - • ' du, pārstāvības (aizstāvības) rīcība galvenokārt ir atkarīga tikai no pārstāvamās
sers: nas un viņas advokāta, neatkarīgi no tā, vai advokātu nodrošina pati persona vai
■ a s s Valstij ir pienākums iejaukties tikai tad, ja advokāta nespēja nodrošināt juridisko
pmcrfbu ir nepārprotama vai arī ziņas par to valsts rīcībā nonākušas kā citādi.293
16”. Ne Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, ne Satversmes tiesas li# l - ; neparedz personai valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas proK i Tomēr tiesību doktrīnā ir izteikts viedoklis, ka “Satversmes 92. pantā iekļautās
p r s r r :;a s prasa, lai valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiktu sniegta [arī] konstitu» J - l s sūdzības subjektiem - proti, tām personām , kurām ja u tagad ir tiesības saņem t
«un- ..īdzību adm inistratīvajā procesā, civilprocesā un kriminālprocesā. [..] Personas
a r . . .2 un intereses aizsargāt savas aizskartās pam attiesības Satversmes tiesā ir tāds
jpHt rosību aizsardzības līdzeklis kā tie, kuru realizācijai tiesiskā palīdzība no valsts puses
skat srsegta.”294
168.
Ta likums nosaka, ka tiesību aizsardzības procesā persona savas tiesības var īste■ t _• a; ar kvalificēta pārstāvja (piemēram, zvērināta advokāta) starpniecību, tad šāds
M i i iiii ierobežo personas pieeju taisnīgai tiesai un iespējas efektīvi aizsargāt savas
a> Satversmes tiesa ir atzinusi, ka par aizstāvjiem kriminālprocesā ir aicināmi tikai
airi-ēti juristi, jo aizstāvis var sekmīgi pildīt savu uzdevumu vienīgi tad, ja viņam ir
3 r\ --a m a s juridiskās zināšanas.295 Ja likums pārstāvību pieļauj veikt tikai zvērinātiem
āriem, tad šāda ierobežojuma leģitīmais mērķis ir, piemēram, nodrošināt (krimiKesā) savlaicīgu, pieejamu un kvalitatīvu aizsardzību296 vai (ja obligāta advokāta
Tsr-Ti .iba noteikta civilprocesā kasācijas instances tiesā) nodrošināt pusēm kvalificē
tu. u r.iisku pārstāvību kasācijas instances tiesā un nodrošināt kasācijas instances tiesas
- : •azigu darbību.297 Taču, vērtējot šāda ierobežojuma pieļaujamību, jāpārbauda ari pā* » : - -ēka pamattiesību ierobežošanas kritēriji, tostarp, vai attiecīgās normas praktiskā
■ a u z icija nodrošina leģitīmā mērķa sasniegšanu.298
. 69. Tiesības brīvi izvēlēties advokātu ir gan fiziskām, gan juridiskām personām.
j c i tiesības uz valsts nodrošinātu advokātu ir tikai fiziskām personām. Tas tādēļ, ka
pienākums nodrošināt šo palīdzību izriet no taisnīguma apsvērumiem - fiziskas
ict :-»: nas mantiskais stāvoklis nedrīkst liegt viņai efektīvi īstenot savas tiesības tiesā. Fie ai personai advokāta palīdzība tiesvedībā ir nepieciešama gan tādēļ, ka tiesību efeka_zsardzībai bieži nepieciešamas īpašas iemaņas (jurista kvalifikācija), gan tādēļ,
b r*er>onai dažādu citu iemeslu dēļ personiska savas lietas vešana var būt apgrūtinoša
« i - e:espējama. Uz juridisku personu šos kritērijus nevar attiecināt, savukārt juridisko
jē r s : nu pārstāvošajām fiziskajām personām nav tiesības uz advokāta palīdzību, jo tās
>: as juridiskās personas, nevis savā vārdā un interesēs.
r TT spriedums Kamasinski v. Austria. 9783/82, 19.12.1989. 65. punkts.
J c o ņ a A. Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009, 104.E. c p .
r ir trsmes tiesa. 2003-08-01. 06.10.2003. Secinājumu daļas 2. punkts.
4. punkts.
rsir-rTsmes tiesa. 2003-04-01. 23.06.2003. Secinājumu daļas 2.2. punkts.
Satversmes tiesa. 2003-08-01. 06.10.2003. Secinājumu daļas 4. punktu.

92. pants

170.
Lai gan Satversmes 92. pants ir lakonisks, tas ietver ļoti plašu un nozīmīgu c f
vēktiesību regulējumu attiecībā uz personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību L:sā. Šī norm a ietver gan tiesas izveides un darbības pamatprincipus, tiesvedības proces
un tā norises pamatnosacījumus, personas statusu kriminālprocesā, kā arī pienākumi
tiesām aizsargāt ikvienu personu sakarā ar tās tiesību un likumīgo interešu nepamato*aizskārumu.

164

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

- : Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
Valentija Liholaja
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A. Ievads
Lir.iias Republikas Satversmes 93. pantā deklarētās tiesības uz dzīvību ir fundamenirsības, vienas no augstākajām vērtībām cilvēktiesību ietvaros.
ITreka dzīvība ir demokrātiskas sabiedrības augstākā vērtība, savukārt tiesības uz
fc .’ ī: _ kas kā vienas no pirmajām ievietotas pamattiesību katalogā, ir nostiprinātas
itiskajos dokumentos, tādējādi iegūstot īpašu statusu cilvēktiesību ietvaros un
■ : ?ar ius cogens norm ām .1
“ esības uz dzīvību tiek atzītas par ļoti būtiskām tiesībām Eiropas Cilvēka tiesību
i r inamatbrīvību aizsardzības konvencijas (EC TK ) struktūrā, uz ko norādīts vairākos
te n c u s Cilvēktiesību tiesas (EC T) spriedumos.2 Latvijas Republikas Satversmes tiesa,
B ļļjpn "ojo t tiesības uz dzīvību un atbalstot viedokli, ka “tiesības uz dzīvību nodrošina
ift--

~:isko eksistenci kā priekšnoteikumu cilvēka garīgajai eksistencei un jeb kād a i viņa
un uzvedībai ”, norāda, ka tiesības uz dzīvību “veido visu citu cilvēka pam attiesību
S s z 'v -u ’ias priekšnoteikum u ”.3
~on the Universal Declaration o f Human Rights: A Common Standard o f Achievement. Ed. by
G., Eide A. The Haque: Martinees HifhofF Publishers, 1999, p. 31.-3 2 ; Tāre I. Starptautisko cilīvoti. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: SIA Izglītības
47. lpp.
: .:m „ ECT spriedums McCann and Others v. the United Kingdom. 18984/91, 27.09.1995.
ECT spriedums Calvelli and Ciglio v. Italy. 32967/96, 17.01.2002. Para. 48.
tiesa. 2009-12-03. 07.01. 2010. 14. punkts.
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1. T iesīb u u z dzīvīb u v ēstu risk a a ttīstīb a
1.
Tiesības uz dzīvību aizlieguma formā “Tev nebūs nokaut” jau izteiktas sēstaiI
bauslī Vecās Derības piektajā Mozus grāmatā (saukta Deuteronomium ).4
2.
Demokrātisko ideju principi sākotnēji rodami sengrieķu un romiešu domātāju
darbos, taču antīkajā laikmetā pilsoniskās, tāpat kā politiskās tiesības bija tikai brīvajiem
cilvēkiem, bet ne vergiem,5 kurus īpašnieks varēja nesodīti nogalināt.
3.
Pēc senās pasaules uzskatiem tika pieļauta ērmu ( monstrum ) nesodīta nogali
nāšana (sin efrau de caedunto) pie dzimšanas;6 par labu tika atzīta atsevišķu cilvēku ka
tegoriju - neārstējami slimu, tādu, kuri cieš smagas fiziskas mokas, garīgi slimu, ļoti
vecu - labprātīga aiziešana no dzīves, bet atsevišķās valstīs uzvedības normas uzlika par
pienākumu izdarīt pašnāvību atraitnēm (Indijā), ļoti veciem cilvēkiem (Tibetā, Japānā
ārstam bija tiesības nesniegt medicīnisku palīdzību, kura nenovedīs pie izārstēšanas, be:
tikai spēj uz kādu laiku pagarināt dzīvību.7
4.
Arī viduslaiku sabiedrība, lai arī cilvēktiesību ideja turpināja attīstīties, prak
tiski atbalstīja tos pašus kanonus. Viduslaiku jurisprudence tāpat pieļāva ērmu nogali
nāšanu, tiem piedzimstot, “tādu pašu pozīciju ieņēm a Constitutio Criminalis Carolina

un to uzglabāja 1794. gada Landrechts. Jaunākā doktrīna sāka šaubīties p a r tādu lietas
nostādījuma pareizumu, jo bija apstrīdams jautājums, kur sākas ērmība, kas dod tiesības
noliegt cilvēka ģīm ja esamību, un vai “ērm u” nogalināšanas pilna brīvība neatklāj pārāk
lielu plašumu ļaunprātībai, kura arī citos gadījumos aizbildināsies ar jaunpiedzim ušā it
kā ērmīgi nejauko izskatu”.6 Saslimušajiem ar lipīgām slimībām, piemēram, lepru, bija
izvēles tiesības - vai nu atrasties izolācijā, vai arī tikt nogalinātiem sakarā ar nepakļauša
nos varas rīkojumiem .9 Antīkās pasaules filozofiem piekrita franču 16. gadsimta filozofs
Mišels Monteņs (M ichael Montaigne): “Manuprāt, neciešamas sāpes un bažas p a r sliktāku
nāvi ir pilnībā attaisnojam i pam udinājum i pašnāvībai ”10
5.
Cilvēktiesību idejas konkrēti pirmsākumi rodami jaunajos laikos (1 7 .-1 8 . gs.),
kad “dievišķo tiesību” atziņas nom ainīja dabiskās tiesības, kas “tika balstītas uz aksiomu,

ka cilvēki sākotnēji dzīvojuši absolūtas brīvības apstākļos un visiem piemitušas jau no da
bas noteiktas dabiskās tiesības, kuras neviens nevar atņem t.”11
4 Bībele. Vecās un Jaunās Derības Svētie Raksti. Latvijas Bībeles biedrība. [B.v.]: [B.i], [B.g.], 204. lpp.
5 Leimane I. Cilvēktiesību jēdziens. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā.
Rīga: SIA Izglītības soli, 2000, 6. lpp.
6 M incs P. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V. Liholajas komentāriem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005,
215. lpp.
7 Романовский Г.Б. Гносеология права на жизнь. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003,
с. 100-101.
8 Mincs Р. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V. Liholajas komentāriem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005,
215. lpp.
9 Романовский Г.Б. Гносеология права на жизнь. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003,
с. 101.
10 Мишель де Монтень. Опыты. В 3 кн. Кн. 1 и 2. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 1998,
с. 428.
u Leimane I. Cilvēktiesību jēdziens. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā.
Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000, 7. lpp.
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'ZKibiskās tiesības nekad netiks atceltas, j o cilvēki šo likumu nevar atcelt, jo ir tam pabet pakļautie nevar patvaļīgi mainīt likumus, un arī Dievs, protams, nevēlēsies to,”12
viens no jēdziena “dabiskās tiesības” pamatotājiem Džons Loks (John Locke),
lanr? r.o dabiskajām tiesībām kā pirmās izdalīja tiesības uz dzīvību un pēc kura ieskata
ir c r id i, kas izveidojuši pilsonisko sabiedrību un noslēguši līgumu, ar kuru pakļaujas un
»avas tiesības suverēnam, patur tiesības uz dzīvību, brīvību un īpašumu.13
6- Taču tiesības uz dzīvību nebija no pirmajām, kuras rada savu tekstuālo nostipriītimu normatīvo aktu kopumā, kas patlaban apvienoti kopīgā jēdzienā - cilvēktiesības,
lie lā brīvības harta (Magna Charta Libertatum) 1215. gadā uzskatīja, ka pirmām
mLnn nepieciešams nostiprināt personiskās neaizskaramības garantijas. Lielās fran-evolūcijas laikā kā pamatvērtības tika pasludinātas brīvība, vienlīdzība un brālība
rtč- egalite, fraternite). Un tikai Neatkarības deklarācijā, ko 1776. gadā pasludināja
№ -unerikas Savienoto Valstu štati, deklarēts, ka visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi, ka Radī
t s ~ nem ir devis noteiktas neatņemamas tiesības, tostarp arī tiesības uz dzīvību, brīvību
un \:Ksmi pēc laimes.
Jau vēlāk - Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā tiesības uz dzīvību iegūst subje c fv o tiesību formulu, kas nostiprināta visos mūsdienu starptautiskajos dokumentos,
fci iri vairākumā pasaules valstu konstitūciju.
2. T iesīb as u z d zīvību sta rp ta u tisk a jo s cilvēktiesību d o k u m en to s
8l
1948. gada 10. decembra ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 3. pants no
lo k i i>pārējo tiesību uz dzīvību principu, deklarējot: “Ikvienam ir tiesības uz dzīvību.”
9 . Turpretim 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un
m ītis k a jā m tiesībām 6. panta pirmā daļa satur konkrētāku tiesību uz dzīvību definēju
ma-.. n : >akot: “Katram cilvēkam no dzim šanas ir tiesības uz dzīvību. Šīs tiesības aizsargā
<«r
Nevienam nedrīkst patvarīgi atņem t dzīvību.”
10. Savukārt Eiropas Padomes 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesīi*t m pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 2. pants ietver ne tikai tiesību uz dzīnft’i n episko garantiju, norādot, ka “[iļkviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums” un
"ļr - u~nam nedrīkst ar nodom u atņem t dzīvību, izņemot, j a tiek izpildīts tiesas spriepfcre: pēc apsūdzības noziegumā, p a r kuru likums paredz šādu sodu ”, bet arī panta otrajā
ia«^ z^kaidro, kādos gadījumos dzīvības atņemšana netiek uzskatīta par šā panta nosa«■Biri- pārkāpšanu, proti: “j a tā notiek spēka pielietošanas rezultātā, nepārsniedzot galē-

№ meT&ciešamības robežas: a) lai aizstāvētu jebkuru personu pret nelikumīgu vardarbību;
PH' m - tiktu likumīgu aizturēšanu vai aizkavētu likumīgi aizturētas personas bēgšanu;

mĒ/Ls: -P-r.c u likumīgas darbības ar nolūku savaldīt dumpi vai apvērsumu”.
11

Ņemot vērā, ka notikum u attīstība vairākās Eiropas Padomes dalībvalstīs at: i vispārēju tendenci atcelt nāves sodu, 1983. gada 28. aprīlī tika parakstīts
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. protokols, kura

■к 3at- Опыты о законе природы. Соч. в 3 томах. Т. 3. М осква: Мысль, 1998, с. 46.
ш аге I. Cilvēktiesību jēdziens. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā.
tS_Stibas soļi, 2000, 8. lpp.
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1. pantā noteikts: “[njāvessods tiks atcelts. N evienam cilvēkam nedrīkst piespriest š:
sodu vai to izpildīt.” Protokola 2. pants gan satur atrunu, ka “[vļalstis var paredzēt sav a
likumos nāvessodu p a r noziegumiem, kas izdarīti kara laikā vai kara draudu apstākļos
šis sods tiek piem ērots vienīgi likum ā paredzētajos gadījum os un saskaņā ar tā nosacī
ju m iem .”
2002. gada 3. maijā parakstīts EC TK 13. protokols “Par pilnīgu nāves soda atcelšanu'
kura 1. pants noteic: “[njāves sods ir jāatceļ. Nevienam nedrīkst piespriest šo sodu vai te

izpildīt.”
1 2 . Nāves soda piemērošanas aizliegums ietverts ari 2000. gada Eiropas Savienības
Pamattiesību hartā, kuras 2. pantā līdz ar norādi, ka ikvienam ir tiesības uz dzīvību, tāpat
ierakstīts: “ļnļevienam nedrīkst piespriest nāvessodu vai to izpildīt.”
3 . T iesīb as uz dzīvīb u citu valstu k o n stitū cijās
1 3 . Tiesības uz dzīvību kā universāli atzīts cilvēktiesību “kanons” ir ietverts visu to
valstu konstitūcijās, kurās vispār ir cilvēktiesību normas, lai arī dažādu valstu tiesību sis
tēmās to formulējums ir visai atšķirīgs, vai nu tikai deklarējot tiesības uz dzīvību, vai ar:
valsts pamatlikumā ietverot likuma garantijas to aizsardzībai, kā tas ir noteikts Latvijai
Republikas Satversmes 93. pantā.
1 4 . Tā Lietuvas Republikas 1992. gada 25. oktobra konstitūcijas 18. pants deklarē,
ka cilvēka tiesības un brīvības ir dabiskas, savukārt tās 19. pantā noteikts: Cilvēka tiesī
bas uz dzīvību aizsargā likums.
1 5 . Līdzīgi arī Polijas Republikas 1997. gada 2. aprīļa konstitūcijas 38. pants noteic:
Polijas Republika garantē likuma aizsardzību katras dzīvas būtnes dzīvībai.
16. Plašāks formulējums rodams Igaunijas Republikas 1992. gada 18. jūnija konsti
tūcijas 16. pantā, kur visai tuvu Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām
tiesībām 6. panta pirmās daļas definējumam ietverta gan subjektīvo tiesību formula: “Ik 
vienam ir tiesības uz dzīvību”, gan ari norāde uz to, ka tiesības uz dzīvību ir aizsargājamas
ar likumu un nevienam nedrīkst patvaļīgi atņemt viņa vai viņas dzīvību.
17. Somijas 1999. gada 11. jūnija konstitūcijā, atšķirībā no iepriekš aplūkotajiem
pamatlikumiem, kā arī no Latvijas Republikas Satversmes, vienlaikus ar tiesībām uz dzī
vību norādīts arī uz citām pamattiesībām, 7. pantā nosakot, ka ikvienam ir tiesības uz
dzīvību, personīgo brīvību, integritāti un drošību.
18. Arī Vācijas Federatīvās Republikas 1949. gada 23. maija Pamatlikuma 2. panta
2. punkta pirmais teikums nosaka, ka katram ir tiesības uz dzīvību un fizisko integritāti.
Vārds “katram” attiecas arī uz vēl nedzimušiem cilvēkiem, aizsargājot to dzīvību “kā pat
stāvīgu likumisku interesi”.14
19. Krievijas Federācijas 1993. gada 12. decembra konstitūcijas 20. panta pirmajā
daļā ir deklarēts, ka ikvienam ir tiesības uz dzīvību. Savukārt, šā panta otrajā daļā ie
rakstīts: nāves sodu līdz tā atcelšanai var noteikt ar federālo likumu kā izņēmuma soda
veidu par sevišķi smagiem noziegumiem pret dzīvību, piešķirot apsūdzētajam tiesības
viņa lietas izskatīšanai ar zvērinātu piesēdētāju piedalīšanos.
14 Feldhūne G., Vildbergs H.J. Atsauces Satversmei. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003,106. lpp.
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2 ’ . Ar Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas 2009. gada 19. novembra lēmur?l<aidrojot Konstitucionālās tiesas 1999. gada 2. februāra lēmuma lietā Nr. 3-ĪI
i ās daļas 5. punktu,15 noteikts, ka tiesu ar zvērināto piesēdētāju piedalīšanos ievisā Krievijas Federācijas teritorijā, kas paredzēta 2010. gada 1. janvāri, nerada
_ piemērot nāves sodu, tai skaitā ari notiesājošā spriedumā, kas taisīts uz zvērinātu
āju verdikta pamata.16
4 . T iesību uz dzīvīb u satu rs
11
Tiesības uz dzīvību ir cilvēka fundamentālas dabiskas tiesības, “kuras eksistē
m im ru apjom s tiek noteikts neatkarīgi no tā, vai valsts tās atzīst vai nē. Valsts savu rīcību
I r sh iip iesk aņ ot šīm dabiskām tiesībām - tad tā ir dem okrātiska, tiesiska valsts”.17
II
Dabisko tiesību teorija, kas veidojās X V I-X V II gadsimtā, uzskatīja tiesības uz
■p r e kā neatņem am u esamības pazīmi: “Cilvēks piedzimst, būdam s apveltīts ar tie■h . - r pilnīgu brīvību un neierobežotu iespēju izmantot visas dabiskā likuma tiesības
m r—•:lēģijas[..]un p ēc savas dabas tam piem īt vara aizsargāt savu īpašumu, tas ir, savu
m f c r v brīvību un m antu.”18
15 Tiesības uz dzīvību kā dabiskas tiesības ir absolūtas, tās ir neatsavināmas un
:am as, jo “dabisko tiesību m āte ir pati cilvēka d aba”.19 No aksioloģijas - filozofiirības par vērtībām - atziņām raugoties, tiesību uz dzīvību aizsardzība ir vērsta uz
r.o demokrātiskās sabiedrības pamatvērtībām20 - cilvēka dzīvības, kas ir visaugs_r. absolūtā vērtība, aizsardzību, jo bez dzīvības “nepastāv iespējas izmantot citas
%m~~racionālās tiesības”.21 Tās vienkārši zaudē savu jēgu, “jo mirušajam nekādas tiesības
« r p ie c ie š a m a s ”.22
14. Tiesības uz dzīvību kā absolūtās tiesības nav pakļautas nekādiem ierobežoju— tm. uz ko tieši norādīts Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības kon« r c r 25 15. panta otrajā daļā, ka izņēmuma stāvokļa laikā “nedrīkst būt atkāpju no KonA c f u 5 2. panta nosacījumiem, izņem ot attiecībā uz nāves gadījumiem likumīgas kara
rezultātā”, kā arī Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesīssrr
* n r - panta otrajā daļā, ka ar valstī oficiāli izsludinātu ārkārtēju stāvokli nevar pamatot
« a t ījir atkāpšanos no šā pakta 6. panta noteikumiem.
«f-iT īi. Federācijas Konstitucionālās tiesas 1999. gada 2. februāra lēmuma lietā Nr. 3-П, rezolutīvās daļas
t noteikts, ka no šā lēmuma stāšanās spēkā un līdz attiecīgā federālā likuma ieviešanai, kas nodrošina
t Kr.e-.1ias Federācijas teritorijā katram apsūdzētajam noziegumā, par kura izdarīšanu ar federālo likumu
i nāvessods, tiesības uz viņa lietas izskatīšanu zvērināto tiesā, nāvessods nevar tikt piemērots neati tā, vai lieta tiek izskatīta ar zvērināto piesēdētāju piedalīšanos vai citādā tiesas sastāvā,
гуционный суд Российской Федерации N 1344-О-Р. 19.11.2009. Собрание законодательства РФ,
Ш 2009, N 48, с. 5867.
£. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Grām.: Satversme un cilvēktiesības.
īm ata 1999. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9.-12., 23. lpp.
а ж . Два трактата о правлении. Соч. в 3 томах. Т. 3. Москва: Мысль, 1988, с. 310.
X. О праве войны и мира. Москва: Госюриздат, 1957, с. 75.
briedum s МсСапп and others v. The United Kingdom. 18984/91, 27.09.1995, 146.-147. punkts,
ne G., Vildbergs H.J. Atsauces Satversmei. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003, 101. lpp.
: в Н.И. Право на жизнь в свете российских и международных стандартов. Правоведение,
^ 1, с. 198.
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2 5 . Starptautiskajos tiesību dokumentos noteikto tiesību uz dzīvību satura inteirre
tācija ir visai atšķirīga. Tā Cilvēktiesību komiteja Starptautiskā pakta par pilsoniskajā!
un politiskajām tiesībām 6. pantu tulko visai plaši. Piemēram, Vispārējos kom entāri»;
Nr. 6, kas pieņemti 16. sesijā 1982. gada 30. aprīlī, Komiteja atzīmē, ka tiesības uz d zīvi:.
uzliek valstij pienākumu veikt nopietnus pasākumus dzīvības saglabāšanai, piemēram:,
samazinot bērnu mirstību, likvidējot badu un epidēmijas.23
Savukārt Kom itejas 23. sesijā 1984. gada 9. novembrī pieņem tajos Vispārējos k>
mentāros Nr. 14 “Atom ieroči un tiesības uz dzīvību” norādīts, ka masu iznīcināšanas
līdzekļi ir vislielākais drauds tiesībām uz dzīvību un “atom ieroču ražošana, izmēģinā

šana, glabāšana, izplatīšana un izm antošana ir jāaiz lied z un jāatzīst p a r nozieguma
pret cilvēci ”.24
2 6 . Šāda interpretācija ir daudz plašāka salīdzinājumā ar Eiropas Cilvēka tiesīb _
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 2. pantā noteikto, jo tiesības uz dzīvību ne
skar jautājumu par dzīves kvalitāti, eksistencei nepieciešamo apstākļu nodrošināšan_
tiesībām uz cilvēciskās individualitātes saglabāšanu sakarā ar medicīnas sasniegumiem
utt. Lai arī šie aspekti ir tieši saistīti ar tiesībām uz dzīvību un ir savstarpēji atkarīgi, te
raksturo vai nu patstāvīgas sociālās tiesības uz atbilstošu dzīves līmeni, kas noteiktai
Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 11. pantā, va:
arī tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību.25
2 7 . Jāpiekrīt tam, ka Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konven
cijas 2. pants ir formulēts visai dīvainā veidā, jo atšķirībā no Starptautiskā pakta par
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 6. panta, tas skaidri neidentificē tiesību uz dzī
vību eksistenci, bet uzliek pienākumu dalībvalstīm aizsargāt ikviena tiesības uz dzīvību,
kam seko aizliegums tīšai dzīvības atņemšanai. Attiecībā uz šo aizliegumu var rasties
jautājums, vai tas ir adresēts tikai nacionālajām varas institūcijām vai arī privātām per
sonām.26
2 8 . Taču, ņemot vērā Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konven
cijas 1. pantā “Pienākums ievērot cilvēktiesības” ierakstīto: “Augstās līgumslēdzējas puses

nodrošinās ikvienam, kas atrodas to jurisdikcijā, Konvencijas I sadaļā minētās tiesības un
brīvības,” sasaistē ar Konvencijas 2. pantā noteikto: “[iļkviena tiesības uz dzīvību aizsargā
likums,” Eiropas cilvēktiesību komisija uzskata, ka Konvencijas 2. pants dod pamatu po
zitīviem pienākumiem no valsts puses dzīvības aizsardzībai.27
23 General Comment No. 6 : The right to life (art. 6): 30/04/82. 6 [16], 27-7-1982; F/37/40 (1982). Annex V,
p. 93-94.
24 General Comment No. 14 : Nuclear weapons and the right to life (art. 6): 14 [23], 2-112-1984, A/40/40
(1985). A nexV I, p. 162-163.
25 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская Конвенция о правах человека и Европейская Социальная
хартия: право и практика. Перевод с английского. Москва: МНИМП, 1998, с. 120.
26 Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Van D ijk F., Van H oof F., Van
Rijn A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 352.
27 ECT spriedums Association X v. the United Kingdom. 7154/75, 12.07.78; ECT spriedums W v. the United
Kingdom. 9348/81, 28.02.83.
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2~. Tādējādi secināms, ka Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
t n znciias 2. panta pirmā daļa ne tikai pieprasa valstij atturēties no tīšas un prettiesis
ka- — :vības atņemšanas, bet arī veikt nepieciešamos pasākumus ikviena tās jurisdikcijā
š ī dzīvības garantēšanai, pieņemot attiecīgos likumus un nodrošinot to piemērošanu
«e : 1etiešam ības gadījumā.

B. Satversmes 93. panta ģenēze
. T iesības uz dzīvīb u p irm s k a ra L atv ijas k o n stitu cio n ā la jo s d o k u m en to s

30. Tiešas norādes uz to, ka ikvienam ir tiesības uz dzīvību vai ka tiesības uz dzī« :- . izsarg ā likums, nebija nedz Latvijas pirmajā konstitucionālajā dokumentā - Lat_ Tautas padomes politiskajā platformā,28 nedz arī 1920. gada 27. maija Deklarācijā
-

1 -r iias valsti29 un 1920. gada 1. jūnijā pieņemtajos Latvijas valsts iekārtas pagaidu

K f : •umos,30 tom ēr Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu 9. pantā bija ietverta
» r ic e iz personas neaizskaramību, ko, neskatoties uz normas deklaratīvo raksturu,31
: :: vārdu salikumu “personas neaizskaramība”, iespējams, varētu vērtēt arī kā tiesīm iz izīvību garantiju.
51 .
1922. gada Satversmes II daļas “Pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienāian r em" projektā tāpat bija norādīts uz personas neaizskaramību, kā arī ietverts nāves
* c .1 aizliegums, Satversmes 2. apakškomisijas sēdē 1920. gada 21. jūlijā, to formulējot
Sfeiī redakcijā: “Miesas un nāves sodi atcelti.” Apspriežot jautājumu par nāves soda aizu, 1921. gada 7. februāra sēdē tika nolemts vārdu “atcelts” aizstāt ar vārdu “nepaA r*
-niecībā uz nāves soda aizliegumu deputāts Arveds Bergs ierosināja paredzēt izņē-- ņemot vērā, ka pēc kara laika likumiem nāves sods pastāv, taču deputāti nolēma
■m ēm um a stāvokli par atsevišķiem pantiem neparedzēt, bet ar sevišķu pantu noteikt,

«ān. v institūcijas panti izņēmuma stāvoklī atkrīt. Tāds speciāls - 117. pants piešķīra
• S r itru kabinetam tiesības izņēmuma stāvokļa gadījumā sevišķā likumā paredzētos apn ē - - apturēt vai ierobežot vairāku Satversmes II daļas normu piemērošanu, tostarp, arī
■Cedbā uz nāves soda aizliegumu.32
: 2. Taču, kā zināms, izskatot Satversmes II daļu trešajā lasījumā 1922. gada 5. aprīlī,
S t r rrfmes sapulce to noraidīja, jo tajā periodā pamattiesību katalogs netika uzskatīts
šur : l::>ku konstitūcijas teksta sastāvdaļu, šā kataloga normas lielā mērā tika uztvertas
Hl ieklaratīvi lozungi, tāpēc lielāka nozīme tika piešķirta parlamenta likumiem par atseirsk:_ ramattiesību īstenošanas kārtību.33
•
Tautas padomes politiskā platforma. Pagaidu Valdības Vēstnesis, 1918. 14. decembris, Nr. 1.
* I p a r
Latvijas valsti. Likumu un Valdības rīkojumu krājums, 1920. 31. augusts, Nr. 4.
• L*Fāas valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Likumu un Valdības rīkojumu krājums, 1920. 31. augusts, Nr. 4.
* r ’HičT? K. Latvijas pagaidu konstitūcija. Vispārīgas piezīmes. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1920, Nr. 2/3,51. lpp.
■ tfc ic r a G. Izņēmuma stāvoklis Latvijas Republikas Satversmē. Satversme un cilvēktiesības. Gadagrāmata
SP*ēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9 -1 2 . Rīga: [B.i.], 2000, 97. lpp.
t Pamattiesību katalogs starpkaru periodā. Jurista Vārds, 2008. 23. decembris, Nr. 48.
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2 . T iesīb as u z dzīvīb u 1 9 9 1 . g a d a 10. d e ce m b ra k o n stitu cio n ā la jā lik u m ā
“C ilvēk a u n p ilso ņ a tiesīb as u n p ien āk u m i”
3 3 . Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas Latvijas Republikas Augstāki
Padome 1991. gada 10. decembrī pieņēma konstitucionālo likumu “Cilvēka un pilsoni
tiesības un pienākumi”,34 kura I nodaļas “Vispārīgie noteikumi” 1. pantā bija ierakstīt?
“Cilvēks, viņa dzīvība, brīvība, cieņa un tiesības ir valsts augstākā pam atvērtība, ” savukār
3. pants noteica: “[vļalsts pienākum s ir aizstāvēt cilvēku, viņa dzīvību, cieņu, tiesības ur

īpašum u.”
3 4 . Konstitucionālā likuma III nodaļas “Personas tiesības un pienākumi” 13. panti
tika noteikts, ka nāves sodu var piespriest tiesa tikai izņēmuma gadījumos par sevišķ:
smagiem noziegumiem.
3. T iesīb as u z dzīvīb u L atv ijas R epublikas S atversm ē
3 5 . Līdz ar valsts neatkarības atjaunošanu 1990. gada 4. maijā, tika atjaunota ar:
Latvijas Republikas Satversme, par kuras būtisku trūkumu tika atzīta cilvēktiesību sada
ļas neesamība.35 Papildinot 1998. gada 15. oktobrī36 Satversmi ar V III nodaļu “Cilvēka
pamattiesības”, tās 93. pants noteica: “Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums”.
3 6 . Jāteic gan, ka likumprojekta apspriešanas gaitā Saeimas komisija izskatīja vairā
kus šā panta formulējuma variantus, piemēram, katram ir tiesības uz dzīvību; katram ir
tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību. Pirmais pamattiesību nodaļas
projekts tāpat noteica, ka nāves sodu drīkst piespriest par smagākajiem noziegumiem.
Savukārt otrajam lasījumam iesniegtais likumprojekta 93. pants bija šādā redakcijā:
ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Dzīvības atņemšanu var neuzskatīt par liku
ma pārkāpumu, ja tā notiek, aizstāvot sevi vai citus pret nelikumīgu vardarbību, veicot
likumīgu arestu vai aizkavējot arestētas personas bēgšanu.
3 7 . Otrajā lasījumā Saeima svītroja 93. panta otro teikumu, kas bija veidots līdzīgi
kā Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 2. panta otrā daļa.
saglabājot panta p irm o teiku m u redakcijā, kas ir spēkā arī patlaban, Satversmei arī p alie
kot “neitrālai’ nāves soda jautājumā un uzticot tā risinājumu “parastajiem” likumiem.37
3 8 . Cilvēktiesību speciālisti vērtē Satversmes 93. panta redakciju, kas bija sagata
vota otrajam lasījumam: “Kaut arī smagnēji form ulēta, tā bija konkrētāka p a r pašreizējo
variantu, [..] nesa krietni lielāku juridisko slodzi un līdz ar to bija arī efektīvāka.”38 Bez
nāves soda aizlieguma tā uzskaitīja tos gadījumus, kad tiesības uz dzīvību varētu ierobe
žot, tagad arī šos gadījumus atstājot “parasto” likumu ziņā, kuriem gan jāatbilst Eiropas
Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 2. panta otrajai daļai, bet pretrunu gadījumā
34 Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Pado

mes un Valdības Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
35Mits M. Satversme Eiropas cilvēktiesību standartu kontekstā. Satversme un cilvēktiesības. Gadagrāmata 1999.
Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9.-12. Rīga: [B.i.J, 2000, 42. lpp.
36Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē. Latvijas Vēstnesis, 1998. 23. oktobris, Nr. 308/312.
3/Mits M. Satversme Eiropas cilvēktiesību standartu kontekstā. Satversme un cilvēktiesības. Gadagrāmata 1999

Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9-12. Rīga: [B i], 2000,53. lpp.
38 Turpat, 54. Iģģ.
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■ffļ——*.~in * : ■ ■enciias norma, kā to nosaka likuma “Par Latvijas Republikas starptauii
ern ' 18. pants: ja starptautiskajā līgumā, kuru Saeima ir apstiprinājusi,
a .~xkr noteikumi nekā Latvijas Republikas likumdošanas aktos, tiek piemēroti
Iram a noteikumi.
m Tacēadj āsecina, ka, izstrādājot Satversmes 8. nodaļas galīgo redakciju un
r.as pamattiesības, tika ievērots Eiropas Padomes Venēcijas komisijas
dokumentācijas centra veidotais konstitucionālās jurisdikcijas datubā~ kurā tiesības uz dzīvību un tiesības uz veselību (integritāti) ir struki asdvJķi - tiesības uz dzīvību kā piederošas pie pilsoniskajām un politiskajām
savukārt tiesības uz veselību - kā piederošas pie ekonomiskajām, sociālajām
i tiesībām.
4L <'ā i t I sakarībā norāda LR Satversmes tiesa: “Gadījumos, kad Satversmes nor■ i i b wz-:~p"-etētas kontekstā ar Eiropas kopējo konstitucionāli tiesisko mantojumu, ir
HHļp»r «c-i. • izstrādājot Satversmes 8. nodaļu, vairākos gadījumos tajā atsevišķu pa[■ ■ to
. ■»-r.dā jau tiek aizsargātas tādas vērtības, kuru aizsardzību E C T vai citu valstu
tiesas ir “ielasījušas” kā citu līdzīgu pamattiesību vai cilvēktiesību sastāv-

■m ik.

;~ :-u m ā Satversmē ir ietverts 111. pants, kurā nostiprinātas gan tiesības uz
rosības uz medicīniskās palīdzības minimumu.”41

■LTiieHba uz dzīvību juridiskā konstrukcija Satversmes 93. pantā
1. Tiesību uz d zīvību subjekts

• S . šarptautiskajos cilvēktiesību dokumentos un Satversmes 93. pantā tiek lietota
■Paat
cilvēku kā aizsargājamo tiesību subjektu, gan arī tiek deklarēts, ka ikvie| ■■BDiir nssīfcīi uz dzīvību un dzīvības aizsardzību ar likumu.
t"4C..
ritoši tiesību doktrīnā pieņemtajam, tiesību uz dzīvību subjekts apzīmējams
— i.- - . fiziska persona”, kas aptver visas valsts teritorijā mītošo cilvēku kategoriRepublikas pilsoņus, nepilsoņus, ārzemniekus. Tas atbilst komentējamā
saturam, no kura izriet, ka likuma aizsardzības objekts ir ikviena tiesības
■ r atkarīgi no personas tiesisko saišu ar valsti specifikas,
arī personas jēdziens ir daudzšķautņains un var izdalīt tā filozofisko, psiho3»:crasko un citas koncepcijas, analizējamajā gadījumā būtiska ir personas tiesisa. saskaņā ar kuru cilvēks ir tiesību subjekts tiesiskajās attiecībās.
:*I: rsutucionālās tiesības vispārīgi abstrahējas no atšķirībām starp jēdzieniem
iziska persona”, jo tās principā neietekmē cilvēka konstitucionālo statusu
rr.ncipiālas juridiskas nozīmes. Persona tiesībās ir ikviens un jebkurš cilriemīt noteiktas tiesības un kurš ir valsts noteikto pienākumu nesējs.
“ esību uz dzīvību subjektam nevar tikt noteiktas kādas prasības attiecībā uz
vai psihiskās veselības stāvokli vai psiholoģiskajām īpašībām, jo tiesības
’srržsis, 1994. 26. janvāris, Nr. 11.
csrrjcionālās jurisdikcijas datubāzes klasifikators. Pieejams: http://www.codices.coe.int/NxT/
~-:;^plates&fn-default.htm .
besa. 2009-12-03. 07.01.2010. 15.1. punkts.
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uz dzīvību vienādā mērā piemīt gan garīgi slimām personām, gan personām ar fiziski
attīstības anomālijām, jo, kā jau 17. gadsimtā norādījis Francijas likumdevējs, “jebkurš,
būtnei, lai arī cik dīvaini un ērmīgi tā neizskatītos, ja vien tā ir izcēlusies no cilvēka, r
jābauda likuma aizsardzība. ”42
46. Arī Latvijas tiesību doktrīnā ar jēdzienu “cilvēks” tradicionāli tiek saprasta г.:
cilvēkiem dzimusi būtne neatkarīgi no tās intelekta attīstības pakāpes. “Vājprātīgie, idio:
prātā jukušie pēc mūslaiku tiesiskiem uzskatiem bauda vienādu apsardzību ar cilvēkier-.
kas, pateicoties savai normālai attīstībai, spējīgi sabiedrībai derīgi darboties”. Turklāt bū

tiski, ka “dzīve nav identiska ar spēju dzīvot” un ir “pilnīgi vienalga, vai runa ir par jaut
piedzimušu dzīvot nespējīgu bērnu, par atrodošos pie nāves slimnieku vai par notiesātu u:
nāvi noziedznieku ”.43
47. Personas tiesības uz dzīvību nevar ietekmēt arī kādas citas atšķirības, kas jau iz
riet no A N O Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 1. pantā noteiktā vispārējā līdztiesībai
principa: “Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. ”
48. Detalizētāk valsts pienākums respektēt un garantēt starptautiskajos cilvēktiesī
bu dokumentos atzītās ikvienas personas tiesības, tostarp arī tiesības uz dzīvību, for
mulēts Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2. panta pirmā 1
daļā, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantā un šīs
Konvencijas 12. papildprotokolā, nosakot, ka jebkuru likumā paredzēto tiesību īstenoša
na ir nodrošināma bez jebkādas atšķirības - neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas,
valodas, ticības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes,
piederības kādai nacionālajai minoritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas, kārtas vai jeb
kura cita stāvokļa.
49. Tādējādi, konstitucionālo tiesību uz dzīvību (tās neaizskaramības aspektā) sub

jekts ir ikviena fiziska persona neatkarīgi no jebkādām atšķirībām.
50. Taču par tiesību uz dzīvību subjektu atzīstami ne tikai atsevišķi indivīdi, bet ari
to kopums (tautas, tautības, valsts iedzīvotāji, visa cilvēce), kas ir būtiski, raugoties no
šo tiesību starptautiskā aspekta kā uz tiesībām uz mieru, tiesībām tikt pasargātiem no
genocīda, kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci.
51 . Tiesības uz dzīvību kā subjektīvā tiesībspēja nenozīmē pašu dzīvību, kas ir īpa

ša matērijas dzīvo organismu esamības un kustības forma, tās konkrēta izpausme, cilvē
ka bioloģiska eksistēšana no tās rašanās līdz nāves brīdim.44
Ievērojot to, ka tiesības uz dzīvību un pati dzīvība ir atšķirīgas kategorijas, būtis
ki noteikt dzīvības un subjektīvo tiesību uz dzīvību rašanās brīdi, to, vai starp dzīvību
kā bioloģisku kategoriju un subjektīvajām tiesībām uz dzīvību ir atšķirība laika faktorā.
Tāda pati problēma rodas, nosakot nāves iestāšanās momentu un brīdi, ar kuru izbei
dzas tiesības uz dzīvību.
42 Citēts pēc Таганцев H.C. О преступлениях против жизни по русскому праву. Санкт-Петербург, 1870,
с. 47,48.
43 Mincs Р. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. A r V. Liholajas komentāriem. Riga: Tiesu namu aģentūra, 2005,
215. lpp.
44 [B.a.]. Latviešu valodas vārdnīca. Rīga: Avots, 1987, 203.-204. lpp.
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52. Medicīna izšķir divus cilvēka ontoģenēzes (individuālās attīstības) periodus iim -terin āro un ekstrauterināro attīstības periodu, tādējādi atzīstot intrauterināro peТШ-'. rar cilvēka dzīves daļu, kas ir viņa bioloģiskās dzīves agrīnais periods. Ar cilvēka
Tīšanu sākas otrais cilvēka bioloģiskās eksistences etaps, proti, viņa organisma at■b btL ' etaps sociālajā vidē. “Tas liecina par pieņēmuma kļūdainību, ka cilvēka dzīvība
яти- sr tā piedzimšanu. Šis pieņēmums ir jākoriģē: ar cilvēka piedzimšanu sākas nevis tā
:ā, bet gan sociālā dzīve.”45

Ar zinātnes atzinumiem neapstrīdami ir pierādīts, ka cilvēka aizmetņa dzīvība sākas
■mr ir ieņemšanas brīdi un tās “kvalitāte” pieaug līdz ar katru embrija/augļa attīstības
- Tau 12. grūtniecības nedēļā auglim piemīt trīs ļoti būtiskas funkcijas, atkarībā no
■ t r * esamības vai neesamības nosaka robežu starp cilvēka dzīvību un nāvi - sirdsdarbīItiL - ro iana un elektriskā aktivitāte.46
Jfcoētikas pārstāvji, oponējot apgalvojumam, ka auglis ir tikai sievietes ķermeņa daļa,
rdokli, ka tas kā bioloģiska struktūra nav idents nevienam sievietes orgānam, jo
bioloģiski unikāla cilvēciska būtne, kas aug sievietes ķermenī. “Tā pilnībā un absoT r.'.vēciskas būtnes dzīvība, un tā ir tāda pati dzīvība, kāda piem īt jaundzimušajam,
.. pusaudzim un nobriedušam cilvēkam.”47

55. jautājumi, kas skar tiesību sfēru un pieļaujamību saistībā ar abortiem, ir diskur i nacionālajā, tā arī starptautiskajā līmenī.48 Atbildi uz jautājumu par to, vai tiesīE zzīvību ir attiecināmas arī uz vēl nedzimušiem bērniem, tieši nedod arī Eiropas
ln_esību komisijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse.
54. Tā šis jautājums palika atklāts Bruggerman and Scheuten v. German Federal Re- ietā, komisijai norādot, ka tā neuzskata par obligāti nepieciešamu lemt, vai nedzis jāuzskata kā “dzīvs” Konvencijas 2. panta nozīmē un vai to var uzskatīt par
ējuma objektu, kas saskaņā ar Konvencijas 8. panta 2. punktu varētu attaisnot
ieneucanos citu aizsardzībai.49
Minētās personas sūdzējās, ka abortu ierobežošana ar noteiktiem nosacījumiem, tāk i briesmas sievietes dzīvībai un veselībai, bažas, ka bērns var ciest no neārstējairribas, vai grūtniecība noziedzīgu darbību rezultātā aizskar viņu tiesības atbilstoši
:m Konvencijas pantiem.
S5- Patton v. United Kingdom lietā iesniedzējs pārsūdzēja valsts atļauju viņa sievai
desmit nedēļas ilgu grūtniecību medicīnisku indikāciju dēļ, uzskatot, ka tas
bērna tiesības uz dzīvību. Komisija nolēma, ka termina “ikviens” {toute person: sa О.Г. К он ст и т у ц ионн о-пр а вовы е проблемы осущ ест вления права и ндивидов на свободу
-гприкосновенност ъ . Автореферат на соискание степени кандидата юридических наук,
'vpr, 2002, с. 13.-14.
i*aL Liholaja V. Bioētika un krimināltiesības. Grām.: Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne.
Ālaa; Latvijas Universitāte, 2008,11.-13. lpp.
-■aņu ārsta E. Hanta (£. H a n t) atzinums citēts pēc: Павленко И. Безмолвный крик. Здоровье,

L e 17.
ü b e -, and Practice o f the European C onvention on H u m a n Rights. Ed. by Van Dijk F., Van H o o f F.,
Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 387.
— iktiesību komisijas lēmums Bruggerm an and Scheuten v G erm an Federal Republic. 6959/75,
p. 100(116).

175

93. pants

ne) lietošana Konvencijā [..] un konteksts, kādā šis termins tiek lietots 2. pantā, vērsti u_'
to, lai apstiprinātu viedokli, ka tas neattiecas uz nedzimušu.50
56. Here v Norway lietā iesniedzējs uzskatīja, ka valsts, atļaujot viņa kopdzīvotā
pārtraukt grūtniecību, pārkāpusi nedzimuša bērna tiesības uz dzīvību, tādējādi nonāk':
pretrunā ar Konvencijas 2. pantu. Komisija, neizslēdzot, ka pie konkrētiem apstākļiem
auglim var piemist noteikta aizsardzība saskaņā ar 2. pantu, un neskatoties uz to, ka da
lībvalstīs ir pausti atšķirīgi viedokļi par to, vai un kādā mērā 2. pants aizsargā nedzimuš _
dzīvību, atzina, ka tām tādā delikātā jautājumā jābūt zināmai izvēles brīvībai.51 Komisi i
atzina, ka valsts - atbildētāja nepārsniedza rīcības brīvību, kāda tai piemīt tik vārīgi
jautājumā kā aborti.52
57. Tādējādi, atsakoties definēt dzīvības sākumu un neizslēdzot, ka pie zināmier
apstākļiem Konvencijas 2. pants var tikt attiecināts arī uz nedzimušu bērnu, vai precīzāk
pieļaujot, ka tam var būt zināma nozīme abortu lietās, lai arī vienmēr iemesls zināmiem
ierobežojumiem izriet no vecāku tiesībām un interesēm,53 jautājuma par nedzimuša?
dzīvības nomirdināšanu risinājums atstāts dalībvalstu ziņā. Turklāt gan Cilvēktiesību
komisija, gan Eiropas Cilvēktiesību tiesa valstu likumus šajā jomā izvērtē nevis caur tie
sību uz dzīvību prizmu, bet gan no Konvencijas 8. panta “Tiesības uz privāto un ģimenes
dzīvi” pirmajā daļā noteiktā, ka ikvienam ir tiesības uz savu privāto un ģimenes dzīvi, un
ievērojot to, ka šā panta otrajā daļā pieļauta iespēja šīs tiesības ierobežot.54
58. Cilvēkam piemītošā pašcieņa nosaka īpašu cienību pret to ne tikai kā pret ek
sistējošu subjektu, bet arī pret dažādām tā eksistences formām kā pirms dzimšanas, tā
arī pēc nāves, taču tiesiskajās attiecībās var tikt iesaistīts tikai piedzimis un dzīvs cilvēks,
jo subjektīvās tiesības, tostarp arī tiesības uz dzīvību, var rasties tikai reāli eksistējošam
subjektam, kas tieši izriet no Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tie
sībām 6. panta pirmajā daļā noteiktā: “[kļatram cilvēkam no dzimšanas ir tiesības u:
dzīvību.”

59. Attiecībā uz cilvēka bioloģiskās dzīves agrīno jeb intrauterināro attīstības perio
du ir pamats runāt par augļa tiesībām piedzimt nevis kā par subjektīvajām tiesībām uz
dzīvību, bet gan par tā tiesībām uz pienācīgu aizsardzību, lai pasargātu no iznīcināšanas,
nelikumīgi pārtraucot grūtniecību, “izbrāķēšanas” pirms dzimšanas bērna nevēlamā dzi
muma dēļ, dažādām ģenētiskajām manipulācijām, grūtniecības pārtraukšanas, abortētā
materiāla izmantošanai nelikumīgiem mērķiem. Šāds secinājums izriet no Bērnu tiesību
deklarācijas preambulā ierakstītā, ka “bērnam viņa fiziskā un garīgā brieduma trūkuma
dēļ ir nepieciešama īpaša aizsardzība un gādība, ieskaitot arī pienācīgu aizsardzību, kā
pirms, tā arī pēc dzimšanas.”55 Arī Latvijas Republikas 2002. gada 31. janvārī pieņemtā

50 ECT lēmums Paton v. United Kingdom . 8416/78,13.05.1980.
51 ECT lēmums Here v. Norway. 17004/90. 19.05.1992.
52 Theory and Pra ctice o f the European C onvention on H u m a n Rights. Ed. by Van Dijk E, Van H o o f F., Van
Rijn A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 389.
53 ECT spriedums Vo v. France. 53924/00. 08.07.2004. Ibid., p. 390-391.
54 ECT spriedums Paton v. United K ingdom . 8416/78. 13.05.1980.
55 Bērnu tiesību deklarācija. Grām.: Cilvēka tiesības. Starptautisko līgum u krājums. 1. sējums, 1. daļa. Univer
sālie līgumi. Zin. red. Bojārs J. Ņujorka un Zenēva: A N O , 1994, 190. lpp.
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_ilās un reproduktīvās veselības likuma” 1. pantā deklarēts, ka likuma mērķis ir
— '-*■ tiesiskās attiecības seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, lai aizsargātu neocanušu dzīvību un jebkuras personas seksuālo un reproduktīvo veselību.56
60. Cilvēka dzīvība - cilvēka organisma vielmaiņas process, kurā tas saņem noteikat -.e!as un izdala citas, tādējādi nepārtraukti atjaunojot savas uzbūves ķīmiskās sastāvizbeidzas līdz ar nāves iestāšanos. Nāve ir šūnu bioloģisko procesu neatgriezeniska
ī s r r rakšana un olbaltumvielu sairšana.57
61. Nāvei iestājoties, zūd samaņa, izbeidzas sirdsdarbība un elpošana, taču olbaluurr--.eiu sairšana uzreiz nenotiek. Periodu no šo funkciju izbeigšanās līdz olbaltumvielu
■ ir^ -a s sākumam apzīmē par klīnisko nāvi, kas ir atgriezenisks process, kad, lietojot
ani' .-r.as reanimācijas metodes, cilvēka dzīvību var atjaunot. No tiesību teorijas pozīci
jai . _ •ēks klīniskās nāves stāvoklī vēl arvien ir tiesību uz dzīvību subjekts un šīs tiesības
acssrgā likums.
-2. Mediķi bez klīniskās nāves izdala smadzeņu nāvi - dziļu bezsamaņas stāvokI» j _ra raksturo pilnīgs un neatgriezenisks visu galvas smadzeņu funkciju zudums, kad
jecenta sirdsdarbību un gāzu apmaiņu plaušās uztur, izmantojot reanimācijas un/vai in■»r-sr. is terapijas pasākumus, un bioloģisko nāvi - organisma dzīvības funkciju neatgriea. - - j zudumu, kas nav novēršams ar reanimācijas vai intensīvās terapijas metodēm.58
63. Līdz ar bioloģiskās nāves iestāšanos cilvēka tiesību uz dzīvību aizsardzība zaudē
jjjjfcr- o dzīvība objektīvi vairāk neeksistē. Savukārt smadzeņu nāves konstatēšana norā
ja _ personības nāvi, kuras robežās ir iespējama veģetēšana, proti, dzīvība šūnu līmenī,
t īs r -teicoties mūsdienu tehnoloģijām, var būt visai ilgstoša. Vēl šo procesu dēvē par
mri&nas pagarināšanu jeb nenoteiktības zonu, kas, pēc speciālistu domām, atrodas ārjiii ētiskajiem priekšrakstiem par cilvēka dzīvību un nāvi, un kurā vairāk nedarbojas
sesiīis bauslis - “Tev nebūs nokaut.”59
64. Dažas slimības, kas ir neizārstējamas, izraisa stipras fiziskas sāpes un morālas
zesiT.as, kas, tāpat kā iepriekš minētais par smadzeņu nāves stāvokli, aktualizē jautājuin. n r eitanāziju un pašnāvību, proti, vai tiesības uz dzīvību skar jautājumu par to, kā
mcr.ids izvēlas rīkoties ar savu dzīvību un vai indivīds no šīm tiesībām var atteikties.60
Ticat bioētikas un cilvēktiesību speciālistiem ir meklējama atbilde uz jautājumu, kas
m surā brīdī var izlemt, vai ir pieļaujama cilvēka, kuram iestājusies smadzeņu nāve,
«āēsšana no medicīniski tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas nodrošina sirdsdarbības
īirivdonēšanu.61
•S scsiīlās un reproduktīvās veselības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 19. februāris, Nr. 27 (2602).
*'4 £ T i. Populārā medicīnas enciklopēdija. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1984, 343. lpp.
* S īrib a , kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana
n e ī ^anai: LR Ministru kabineta 27.03.2007. noteikumi Nr. 215. Latvijas Vēstnesis, 2007. 1. aprīlis, Nr. 59

3135 L
* ~жтгянова И.В. Современная медицина и православие. Москва: Московское подворье Свято-ТроСергиевой Лавры, 1998, с. 135.-136.
* 7: чъен Д., Харрис Д., Зевак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская Социальная
право и практика. Перевод с английского. Москва: Издательство Московского независимого
« с т 7ггтта международного права, 1998, с. 132.
* .с- :> Е. Cilvēktiesību piemērošanas jautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas
Г.С—.iles redakcijā. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000, 246.-247. lpp.
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65. Cilvēktiesību dokumentos noteiktās tiesības uz dzīvību nevar tikt interpretētas
tādā veidā, ka tās satur diametrāli pretējas tiesības, tas ir, tiesības uz nāvi, kas tiek ierin
dotas starp tā sauktajām somatiskajām tiesībām,62kā arī nerada pašnoteikšanās tiesības,
proti, nepiešķir indivīdam tiesības izvēlēties starp dzīvību un nāvi.
66. Eiropas Cilvēktiesību tiesa uzskata, ka tiesības uz nāvi nedz ar trešās personas
palīdzību, nedz ar publikās iestādes atļauju nevar tikt atvasinātas no Konvencijas 2. pan
ta satura. Tādu viedokli apstiprina arī Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas reko
mendācija 1418 (199).63
Tajā pašā laikā Tiesa minētajā spriedumā izdarīja vēl vairākus būtiskus secinājumus,
piemēram: ja likums pieļauj pašnāvības atbalstīšanu, tas nebūs Konvencijas 2. panta pār
kāpums; ja likums aizliedz pašnāvības atbalstīšanu, tas tāpat nebūs Konvencijas 2. panta
pārkāpums; pašnāvības aizliegums nedrīkst tikt vērtēts kā valsts pieļauta necilvēcīga un
cieņu pazemojoša apiešanās; tiesību atņemšana realizēt lēmuma pieņemšanu par pašnā
vību neskar tiesības uz cieņu pret privāto dzīvi, taču šāda valsts iejaukšanās cilvēka tie
sību uz cieņu pret privāto dzīvi realizēšanā var attaisnot kā nepieciešamu demokrātiskā
sabiedrībā.64
67. Tādējādi, no iepriekš minētā var secināt, ka eitanāzija un asistētā pašnāvība per
se nav konfliktā ar Konvenciju, taču tās tiesiskā reglamentācija ir nodota dalībvalstu
kompetencē.
2. T iesību uz d zīvību saturs un piem ērošana

68. Satversmes 93. pants nedeklarē, līdzīgi kā Starptautiskā cilvēktiesību deklarācija
un Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, vispārējo tiesību
uz dzīvību principu, bet gan ietver, tāpat kā Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencijas 2. pants, tiesību uz dzīvību aizsardzības tiesisko garantiju, proti,
nosaka: “Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. ”
Tomēr tas nenozīmē, ka Latvijas valsts neatzītu vispārējo tiesību uz dzīvību principu
vai tas nebūtu pamatlikumā ietverts, jo uz to norāda Satversmes 89. pantā ierakstītais:
“Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Lat
vijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.”
69. Atšķirībā no Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas

2. panta Satversmes 93. pantā nav arī to gadījumu uzskaitījuma, kad tiesības uz dzīvību
varētu ierobežot, taču, kā uzskata Eiropas Cilvēktiesību komisija,65 Konvencijas 2. pantu
62 Крусс В.И. Личностные ( “соматические”) права человека в конституционном философско-правовом
измерении. Государство и право, 2000, № 10, с. 43.
63 ЕСТ spriedums Pretty v. the United Kingdom . 2346/02, 29.04.2002. 37., 39., 40. punkts.
Iesniedzēja, kas ir paralizēta un cieš no deģenerējošas, neārstējamas slimības, bija izteikusi vēlm i kontrolēt,
kādā veidā viņa nomirs un noteikt savas nāves brīdi. Attiecīgās valsts institūcijas atteikumu garantēt viņas
vīram neaizskaramību gadījumā, ja viņš palīdzētu sievai izdarīt pašnāvību, kā arī valsts likumu aizliegumu
asistēt pašnāvības izdarīšanā, iesniedzēja vērtēja kā viņas tiesību, kuras garantē Konvencijas 2. pants, ierobe
žojumu. Tiesa atzina, ka 2. panta pārkāpuma šajā gadījumā nav.
64 Theory and Pra ctice o f the European C onvention on H u m a n Rights. Ed. by Van Dijk F., Van H o o f F., Van
Rijn A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford; Intersentia, 2006, p. 391.
65 ECT spriedums M cC a n and others v. the United Kingdom . 18984/91,27.09.1995. Para. 152.
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amar interpret tā, it kā tas prasītu ietvert identisku formulējumu nacionālajos tiesību
Sī panta prasības ir nodrošinātas, ja Konvencijas tiesības nacionālajās tiesībās aiz.■ESžEīi pēc būtības.
ir i Eiropas Cilvēktiesību tiesa nolēmumos66vairākkārt ir atgādinājusi, ka Konvencija
>— iirk pienākumu dalībvalstīm inkorporēt tās normas nacionālajos tiesību aktos.
D.
Valsts, piešķirot dabiskajām tiesībām uz dzīvību konstitucionālo tiesību rakB r x uzņemas pozitīvu pienākumu “aizsargāt dzīvību”, proti, 1) nepieļaut patvaļīgu
i * a s personas dzīvības apdraudējumu no savu pārstāvju vai no privātpersonu puses;
9> m e-ērot savas varas pilnvaras gadījumos, ja apdraudēta cilvēka dzīvība; 3) neveikt
H № 2s, kas objektīvi veicina tiešus vai netiešus draudus tiesībām uz dzīvību; 4) veijnnK novēlīgu apstākļu radīšanu tiesību uz dzīvību realizēšanai, faktoru, kas apdraud
■Brr*-, samazināšanu līdz minimumam.67
“ 1. Garantējot ikvienas personas tiesības uz dzīvību kā no valsts varas institūciju
ku, tā arī privātpersonu puses, Satversme ir deleģējusi likumdevējam pienākurer.^mt attiecīgos likumus, kuros reglamentētas valsts varas institūciju darbinieku
ncas un pienākumi, vēršoties pret likuma pārkāpējiem, kas apdraud citas personas
n b _ kā arī šo valsts amatpersonu un privātpersonu atbildība par prettiesisku citas
; dzīvības apdraudējumu.
“ 1 Tā Latvijas Republikas 1991. gada 4. jūnija likuma “Par policiju”68 1. pantā kā
e e e 30 policijas pienākumiem ir norādīta personas dzīvības aizsardzība no noziedzī=n _r citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.
1993. gada 16. decembra “Operatīvās darbības likums”,69definējot 1. pantā operatīvās
ēdzienu, nosaka, ka operatīvā darbība ir šajā likumā noteiktajā kārtībā un ar
mnm īpaši pilnvarotu valsts institūciju amatpersonu atklātas un slepenas tiesiskas darBit- čuru mērķis ir aizsargāt personu dzīvību un citas pamattiesības.
arī 1997. gada 27. novembra “Robežsardzes likumā”70 ir noteiktas robežsarga
■ t e vērsties pret uzbrucēju, ja reāli apdraudēta paša vai kādas citas personas dzīvība.
1'K S minētajos likumos noteikts, ka šo valsts varas institūciju darbības tiesiskais pa
mīl r -ūnijas Republikas Satversme, starptautiskie līgumi, Latvijas Republikas likumi.
S . Satversmes 93. pants ir tieši saistīts ar krimināltiesībām un satur krimināltiesību
taču, kā jau minēts, tas neietver risinājumu attiecībā uz nāves sodu.
"A. Krimināllikumā, kas pieņemts 1998. gada 17. jūnijā un stājās spēkā 1999. gada
■riL zl sākotnējā redakcijā nāves sods norādīts kā viens no pamatsoda veidiem, sabbt $ā :.<uma 37. pants noteica: “Nāves sodu - nošaušanu var piespriest vienīgi par
se\’išķi pastiprinošos apstākļos. Nāves sods nav piemērojams personām, kuras
na izdarīšanai nav sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu un sievietēm.”
T K Č n m s James and others v. United Kingdom. 8793/79, 21.02.1986. Para. 84; ECT spriedums The
\v. Greece. 13092/87,09.12.1994. Para. 90.
B.B. Защита безопасности человека и его жизнедеятельности. Москва; Российская
ческая ассоциация, 2006, с. 22.-23.
LR likums. Ziņotājs, 1992. 24. septembris, Nr. 37.
■darbības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1993. 30. decembris, Nr. 131.
>likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997. 16. decembris, Nr. 329/330 (1044/1045).
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Uz Krimināllikuma pieņemšanas bridi tas atbilda Latvijas Republikas starptautiski,
jām saistībām.
75. 1999. gada 15. aprīli LR Saeimā tika pieņemts un apstiprināts Eiropas Cilvēka
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. protokols,71 kura 1. pants noteica:
“Nāves sods tiks atcelts. Nevienam cilvēkam nedrīkst piespriest šo sodu vai to izpildi:

Savukārt protokola 2. pants “Nāves sods kara laikā” pieļāva, ka valstis var paredzēt savc likumos nāves sodu par noziegumiem, kas izdarīti kara laikā vai kara draudu apstākļos
76. Ar grozījumiem, kas izdarīti 2000. gada 18. maijā,72 Krimināllikuma 37. pan:papildināts ar jaunu daļu, kurā norādīts, ka nāves sods piemērojams vienīgi tad, ja no
ziegums izdarīts kara laikā.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 9. janvārī apstiprināto Kriminālsodu
politikas koncepciju73 ir izstrādāts variants par nāves soda izslēgšanu no Latvijas krimi
nālsodu sistēmas.
3. Atšķirīgās attieksmes attaisnošana

77. Kā jau minēts, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenci
jas 2. panta otrā daļa nosaka izņēmumus, kad dzīvības atņemšana netiek uzskatīta par
šā panta nosacījumu pārkāpšanu, proti, ja tā notiek spēka pielietošanas rezultātā, nepār
kāpjot galējās nepieciešamības robežas, lai: a) aizstāvētu jebkuru personu pret nelikumī
gu vardarbību: b) veiktu likumīgu aizturēšanu vai aizkavētu likumīgi aizturētas personas
bēgšanu; c) veiktu likumīgas darbības ar nolūku savaldīt dumpi vai apvērsumu.
78. Tas nozīmē, ka konvencija neaizsargā tiesības uz dzīvību vienmēr un pie visiem
apstākļiem, taču būtiski atzīmēt, ka tās 2. panta otrajā daļā norādītas nevis situācijas, kad
pieļaujama apzināta personas dzīvības atņemšana, bet gan situācijas, kad ir pieļaujama
spēka lietošana, kas iepriekš neplānoti var novest pie dzīvības atņemšanas. Turklāt obli
gāti konstatējami šādi rīcības tiesiskuma nosacījumi: pirmkārt, tādai spēka pielietošanai
ir jābūt nepieciešamai, lai sasniegtu Konvencijas 2. panta otrās daļas apakšpunktos norā
dītos mērķus; otrkārt, spēka pielietošanai jābūt stingri samērīgai ar likumīgo mērķi, kura
sasniegšanai spēks tiek lietots; treškārt, spēks tiek lietots, nepārkāpjot galējās nepiecieša
mības robežas.74
Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses analīze liecina, ka visi šie nosacījumi jeb standar
ti tiek ļoti rūpīgi analizēti.75
79. Satversmes deleģējumā Latvijā pieņemti vairāki speciālie likumi, kas reglamentē
valsts varas institūciju valsts amatpersonu rīcību un nosacījumus spēka lietošanas gadī-

71 Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijas 6. protokolu:

LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1999.4. maijs, Nr. 136/137 (1596/1597).
72 Grozījumi Krimināllikumā: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2000. 1. jūnijs, Nr. 197/200 (2108/2111).
73 Par Kriminālsodu politikas koncepciju: Ministru kabineta 09.01.2009 rīkojums Nr. 6 . Latvijas Vēstnesis,
2009. 13. janvāris, Nr. 6 (3992).
74 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская К онвенция о правах человека и Европейская Социальная
харт ия. Перевод с английского. Москва: М Н И М П , 1998, с. 125.-126.

75 Theory and Practice o fth e European C onvention on H u m a n Rights. Ed. by Van Dijk F„ Van H o o f F., Van
Rijn A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 395-403.
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i__ I savukārt Krimināllikuma Vispārīgajā daļā ir ietverta speciāla nodaļa “Apstākļi, kas
* : dz kriminālatbildību”.
«0. Jau minētā likuma “Par policiju” 13. pantā ir norādīti gadījumi, kad policijas
AsrTmiekam ir tiesības lietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, savukārt šā likuma
I * r antā uzskaitītas situācijas, kad policijas darbinieks ir tiesīgs pielietot šaujamieroci,
« t r izdarīt mērķtiecīgu šāvienu galējās nepieciešamības situācijā, kā pirmo minot citas
ptnonas un sevis aizsargāšanu no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību.
Ari Robežsardzes likumā reglamentētas robežsarga tiesības izmantot spēku, speciālos
ācddus un lietot šaujamieročus, piemēram, likuma 18. pantā nosakot, ka robežsargs
m -r>:gs izdarīt mērķtiecīgu šāvienu, lai atvairītu uzbrukumu un izbeigtu pretošanos,
£ rek radīti reāli draudi robežsarga vai citu personu dzīvībai un citādā veidā tos nav
- pējams novērst.
š 1. Krimināllikuma 28. pantā starp apstākļiem, kas izslēdz kriminālatbildību, kaut
ari -.1 0 s apstākļos izdarītās darbības atbilst Krimināllikumā paredzētā noziedzīgā noi r ' oma sastāva pazīmes, ir norādīta nepieciešamā aizstāvēšanās, aizturēšana, nodarot
HiTKmai kaitējumu un galējā nepieciešamība, kas atbilst Eiropas Cilvēka tiesību un par-irbrīvību aizsardzības konvencijas 2. panta otrajā daļā noteiktajam.
S2. Kā skaidro krimināltiesību doktrīna, attaisnojums šādam izņēmumam no vispārī
gi ~ nteikuma, ka pamats personas saukšanai pie kriminālatbildības ir noziedzīga nodarījušistāvs, ir faktorā, ka negatīvi vērtējamā ārējā forma iemieso pozitīvas nozīmes saturu,
&.:.ī rīcība ir vērtīga no sabiedrības viedokļa, atbilst kopuma interesēm, tāpēc likumdevējs,
cridams to par sociāli nozīmīgu, nosaka šo izņēmumu par labu taisnīgumam.76
83. Tajā pašā laikā, lai katru no iepriekš norādītajiem apstākļiem atzītu par tādu, kas
ssiēdz kriminālatbildību, tiek noteikti strikti tos raksturojošie tiesīguma nosacījumi, kā
īri 'pēka pielietošanas robeža, kas Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
<.
encijas 2. panta otrajā daļā, norādot uz spēka lietošanu, aizstāvoties pret nelikumīgu
ir darbību vai aizturot personu, apzīmēta kā galējās nepieciešamības robeža. Tā kā Lat~ ās likumdevējs gan galējo nepieciešamību, gan nepieciešamo aizstāvēšanos un persoxi> aizturēšanu, nodarot tai kaitējumu, reglamentē patstāvīgās Krimināllikuma normās,
crnekš minētie nosacījumi un spēka pielietošanas robeža tiek noteikta katram apstāk
li- atsevišķi un pēc savas būtības atbilst standartiem, ko Eiropas Cilvēktiesību komisija
ir. Eiropas Cilvēktiesību tiesa ņem vērā, izvērtējot kādas rīcības atbilstību Konvencijas
1 panta otrās daļas noteikumiem.
84. Tā, lai atzītu, ka slepkavība izdarīta nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī, nepie
nesams konstatēt: 1) apdraudējums ir bijis prettiesisks, pastāvošs (notiekošs) un īstens
-eāls); 2) aizstāvēšanās ir notikusi ar mērķi aizstāvēt savu vai citas personas dzīvību un
viitējums ir radīts uzbrucējam; 3) aizstāvēšanās ir bijusi samērīga.
85. Aizturēšana, radot personai kaitējumu, ir tiesīga, ja tā ir likumīga, un nav pielau
lā personai radītā kaitējuma acīmredzama neatbilstība nodarījuma, nepakļaušanās vai
rretošanās raksturam.
Plašāk skat. Judins A. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību. Rīga: Biznesa augstskola “ Turība”, 2006,
ī -41. lpp.
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86. Kriminālatbildību par personas dzīvības atņemšanu izslēdz arī galējā nepiecie
šamība, ja 1) briesmu avots ir apdraudējis dzīvību, briesmas ir bijušas reālas, tiešas uc
tās nav bijis iespējas novērst, nenodarot kaitējumu personas dzīvībai; 2) nodarītais kaitē
jums nav lielāks par novērsto.
4. T iesību uz dzīvību p ārk āp u m a sekas
87. Ņemot vērā, ka Satversmes 93. pants ir tieši saistīts ar krimināltiesībām, tiesību
uz dzīvību pārkāpuma sekas krimināltiesiskā aspektā var iedalīt atkarībā no apstākļiem
kādos ir nodarīts kaitējums personas dzīvībai, vainīgās personas psihiskās attieksme?
pret nāves iestāšanos, kā arī vainīgās personas statusa.
88. Ja slepkavība izdarīta, atrodoties nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī, taču pār
kāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas vai pārkāpjot personas aizturēšanas nosa
cījumus, vainīgais saucams pie atbildības attiecīgi saskaņā ar Krimināllikuma 121. vai
122. pantu, kur ietverti šie privileģētie sastāvi.
Kaitējuma radīšana uzbrucēja dzīvībai aiz neuzmanības, kā arī kaitējuma radīšana
aizturamās personas dzīvībai aiz neuzmanības nav krimināli sodāma.
Par slepkavību, kas izdarīta, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas vai per
sonas aizturēšanas nosacījumus, pie atbildības saucama ikviena fiziska un pieskaitām^
persona, kas uz slepkavības brīdi sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu. Ja slepkavību
kas izdarīta, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus, izdarījusi valsts amatpersona.
atbildība ir pastiprināta.
89. Personas dzīvības apdraudējums citos gadījumos atkarībā no tā izdarīšanas ap
stākļiem kvalificējams kā tīša nonāvēšana (slepkavība), kas izdarīta bez pastiprinošiem,
sevišķi pastiprinošiem vai mīkstinošiem apstākļiem (KL 116. pants), slepkavība pastip
rinošos vai sevišķi pastiprinošos apstākļos - kvalificēti sastāvi (KL 117., 118. pants
slepkavība mīkstinošos apstākļos - privileģēti sastāvi (jaundzimuša bērna slepkavī
ba - KL 119. pants; slepkavība, kas izdarīta stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī - KL
120. pants) vai kā nonāvēšana aiz neuzmanības (KL 123. pants).
Noziedzīgā nodarījuma subjekts ir ikviena fiziska un pieskaitāma persona, kas sa
sniegusi kriminālatbildības vecumu. Ja slepkavību izdara valsts amatpersona, pārsnie
dzot dienesta pilnvaras, veidojas kopība ar Krimināllikuma 317. pantā ietverto noziedzī
gu nodarījumu.
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^4. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas
neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai
e robežot brīvību citādi kā tikai saskaņā
ar likumu.
>
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A . Ievads
1. T iesību uz b rīv īb u un personisko neaizskaram ību bū tība

1.
Personas tiesības uz brīvību un personisko neaizskaramību ir viena no būtiskākaĒ r cilvēktiesību garantijām tiesiskā valstī. Lai gan ST pagaidām nav bijusi iespēja interi r r i t Satversmes 94. pantu, tiesību uz brīvību lomu Latvijas konstitucionālajās tiesībās
kst atvasināt no ECT Lielās Palātas viedokļa lietā Mckay pret Apvienoto Karalisti. ECT
n rīdīja, ka ECTK 5. pants (tiesības uz brīvību un drošību) kopā ar 2. pantu (tiesības
iz dzīvību), 3. pantu (brīvība no spīdzināšanas) un 4. pantu (brīvība no verdzības) ir
- — ā līmeņa pamattiesības indivīda fiziskās drošības aizsardzībai, un kā tādas bauda
damentālu nozīmi.2
X :ur. (Dist), Mg.phil. (Dist), Dr.phil. (Oxon), Hauzeres pētnieks Ņujorkas Universitātē, vecākais eksperts
■ Ē z a t u advokātu birojā “Sorainen”. Autors pateicas Tālavam Jundzim un Gunāram Kūtrim par vērtīgajiem
fc —r^tāriem un Ievai Bērziņai-Andersonei, Allaram Joksam (Allar Joks), Jevgēņijai Rubiņinai ( Евгения
~v.-лна), Sandrai Uknevičiutei (Sandra Uknevičiūte) un Konstantīnam Vaivodam par ieteikumiem attiecībā
Lsrvijas un ārvalstu tiesu praksi. Visas kļūdas un nepilnības ir attiecināmas tikai uz autoru,
spriedums McKay v. UK. 543/03, 03.10.2006. Para. 30.
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2. Satversmes 94. panta konstitucionālās tiesības uz brīvību ietver tiesības uz brīvību
no apcietinājuma un līdzīgiem ierobežojumiem, kā tās ir paredzētas A N O VCD 9. pan
tā, ECTK 5. pantā un SPPPT 9. pantā. Ir mazāk skaidrs, vai tiesības uz brīvību ietvert
arī tiesības uz personisko brīvību no verdzības un līdzīgiem institūtiem, atbilstoši ANO
VCD 4. pantam, ECTK 4. pantam un SPPPT 8. pantam. Lai gan ar jēdzienu “tiesības uz
brīvību” prim a facie var apzīmēt gan brīvību no apcietinājuma, gan brīvību no verdzības,
šo brīvību saturs ir būtiski atšķirīgs. Brīvība no verdzības ir vērsta uz situāciju, kurā ar
personu apietas kā ar īpašumtiesību objektu. Atbilstoši klasiskajai 1926. gada Verdzības
konvencijas definīcijai, “verdzība ir tāds personas statuss vai stāvoklis, pār kuru tiek īste
nota jebkura vai pilnīga vara, kas piemīt īpašuma tiesībām”3Modernās verdzības formas
var ietvert arī mazāk būtisku īpašuma tiesībām piemītošas varas izmantošanu, tomēr tā
kā tās arī ir vērstas uz tiesībspējas un rīcībspējas daļēju sagraušanu, atšķirība no klasiska
jām verdzības formām ir tikai intensitātes pakāpē.4Šādi brīvības ierobežojumi ir aprior:
nepieļaujama. Brīvība no apcietinājuma savukārt ir vērsta uz principā pieļaujamiem bū
tiskiem pārvietošanās brīvības ierobežojumiem, regulējot to piemērošanas pamatus un
nepieciešamās procesuālās garantijas.
Satversmes 94. panta plašais tekstuālais formulējums, norāde salīdzinošā tabulā Sat
versmes 8. nodaļas vēsturiskajos sagatavošanas materiālos5 un tik būtiskas normas tieša
neesamība citos Satversmes pantos varētu runāt par labu abu tiesību uz brīvību veidu
ielasīšanai 94. pantā. Tajā pašā laikā vārdkopa “brīvība un personas neaizskaramība” var
likt izsekot līdz analoģiskajiem formulējumiem starptautisko cilvēktiesību normās par
tiesībām uz brīvību no apcietinājuma.6 Piespiedu darba aizliegums, kas kā viens no tie
sību uz personīgo brīvību elementiem ir ietverts ECTK 4. panta otrajā un trešajā daļā un
SPPPT 8. panta trešajā daļā, Satversmē ir formulēts tiesību uz darbu kontekstā 106. pan
tā. No vēsturiskās interpretācijas perspektīvas tiesības uz brīvību šajā kontekstā netika
pat minētas Saeimas komisiju debatēs. Izšķiroša šķiet Satversmes 94. panta struktūra:
Satversmes 94. panta tiesības uz brīvību pieļauj ierobežojumu (“ [nļevienam nedrīkst at
ņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu”), kamēr no tiesībām uz per
sonisko brīvību starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos nav pieļaujami ierobežojumi
un atkāpes. Tādēļ Satversmes 94. panta apjomu ir pārliecinošāk interpretēt kā tiesības uz
personisko brīvību neietverošu.7 Satversmes 8. nodaļas ietvaros tiesības uz personisko
brīvību attiecīgi būtu ietvertas 106. pantā vai arī ielasītas no starptautisko cilvēktiesī
bu normām atbilstoši Satversmes 89. pantam. Turpmākajā komentāra daļā “tiesības uz
brīvību” tiks lietotas tikai attiecībā uz tiesībām uz brīvību no apcietinājuma. Terminolo
ģiskās vienkāršības dēļ turpmāk teiktais par “tiesībām uz brīvību” ir attiecināms arī uz
tiesībām uz personas neaizskaramību.8
3 Verdzības konvencija: starptautisks līgums. 1. panta pirmā daļa.
4 Tribunal Pénal International pour lex-Yougoslavie: la Chambre d’A ppel. Procureur c Kunarač et al. ICTY96-23 &1T-96-23/1-A. 12.06.2002. Para. 117.-118.
5 Satversmes Otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada 14. aprīļa 6. protokols
(salīdzinošā tabula). Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40. Lieta Nr. 1.
6 Par starptautiskajām cilvēktiesībām vairāk skat. infra 6.-7. paragrāfā, par Satversmes 94. panta tapšanas
procesu vairāk skat. infra 20.-25. paragrāfā.
7 Feldhūna G., Vildbergs H.J. Atsauces Satversmei. Rīga: Eurofaculty, 2003, 108.-112. lpp.
8 Par personas neaizskaramību vairāk skat. infra 34.-36. paragrāfā.
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J 7 r-ības uz brīvību ir pamatā vērstas uz materiālo un procesuālo garantiju radīšai jcoe-unājuma piemērošanas gadījumiem. Starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos
surrcratisko tiesu praksē ir attīstīti detalizēti kritēriji tiesību uz brīvību tiesiska iela noteikšanai, paredzot kompetento institūciju iespējamos brīvības ierober amatus un indivīdam piekrītošās procesuālās garantijas. Vērtējot ST un ECT
-*uet, ka šis tiesību uz brīvību elements rada būtiskākas problēmas tiesību normu
p e n e r -anas, nevis normu abstraktā satura kontekstā: lai gan ST nav izspriedusi neviem nr~ . r ar atbilstību Satversmes 94. pantam,9 ECT ir vairākās lietas atzinusi Latvijas
ļgpUtsc-znu attiecībā uz ECTK 5. pantu.10Var pieņemt, ka Satversmes 94. panta aspekts
m mrrc:āk plašāku skaidrojumu gūs nevis Satversmes tiesas judikatūras rezultātā, bet
§№■ ieasot starptautisko cilvēktiesību normas kā konstitucionālo cilvēktiesību minimālo
■ B n _r. no citu Latvijas tiesu prakses šīs normas piemērošanā.11
2. Tiesības uz b rīv īb u starptautiskajās tiesībās

4

Tiesības uz brīvību tika regulētas jau 19. gadsimta un pagājušā gadsimta sākuma
'kājās tiesībās kā ārvalstnieku tiesību aizsardzības normas. Kā Alans Frīmans
'M m - z--:-:"ian) norādīja 1938. gadā publicētajā fundamentālajā pētījumā par valstu piejHfcirrr ~i attiecībā uz ārvalstnieku tiesībām, “nodibināta diplomātiska un šķīrējtiesu
- : soda patvaļīgu brīvības atņemšanu”.12 Klasiskā valstu un tiesu prakse par pie:em iemesliem ārvalstnieka aizturēšanai un nepieciešamajām materiālajām un
f l t - . - L r ā m garantijām13 ir ar diezgan lielu līdzības pakāpi mūsdienu cilvēktiesību
— joazr. kuras šī prakse ir iedvesmojusi gan tiešā, gan netiešā veidā.14
i Tiesības uz brīvību ir ietvertas visos galvenajos starptautisko cilvēktiesību dokuAN O VCD 9. pants paredz, ka “ [nļevienu nedrīkst patvaļīgi arestēt, aizturēt vai
: izraidīšanai”. A N O VCD sākotnējos projektos bija paredzēts ietvert konkrētākas
arestētajām un aizturētajām personām, tajā skaitā tiesības nekavējoties vērsties
s i č : I ' par atbilstību Satversmes 94. pantam Satversmes tiesa ir izbeigusi tiesvedību, jo apstrīdētā
1 r^:<:«a laikā ir izteikta jaunā redakcijā: Satversmes tiesa. 2004-05-01. 01.12.2004. 6. punkts, vai zau-T ē*S atversm es tiesa. 2004-23-01. 15.02.2005. 4.-5. punkts. Lietā Nr. 2004-05-01 Saeima atzina, ka
r. jrma, atbilstoši kurai persona varēja tikt turēta apcietinājumā pēc tiesneša noteiktā termiņa, ja
- T i2 inās ar lietas materiāliem, neatbilst Satversmei, Ibid., 3. punkts.
~ яппа, ka Latvija ir pārkāpusi ECTK 5. panta pirm o daļu: ECT spriedums Kornakovs v. Latvia.
SflE 15.06.2006.; 5. panta pirm o un trešo daļu: Moisejevs v. Latvia. 64846/00, 15.06.2006., Čistiakov v.
~~Z75 00, 08.02.2007., Jurjevs v. Latvia. 70923/01, 15.06.2006.; 5. panta trešo daļu: Estrikh v. Latvia.
1- ; '.01.2007., Vogins v. Latvia. 73819/01, 01.02.2007.; 5. panta trešo un ceturto daļu: Lavents v. Lat•ш. - - О •), 28.11.2002., Freimanis and Līdums v. Latvia. 73443/01, 74860/00,09.02.2006.; E CTK 5. panta
рпЕШ .salu: Svipsta v. Latvia. 6682/01, 09.03.2006., Shannon v. Latvia. 32214/03, 24.11.2009. Latvija pati
H ГТК 5. panta trešās daļas pārkāpumu: E C T spriedums Aivars Epners-Gefners v. Latvia. 37862/02,
--ēstākās tiesas Senāta Civillietu departaments. 20.05.2009. SKC-383/2009. 14.4. punkts; Augstākās
Administratīvo lietu departaments. 16.02.2010. SKA-104/2010. 20. punkts.
A.V. The International Responsibility o f States fo r Denial o f Justice. London: Longmans, Green
1938, p. 197.
т. 195.-214.
\L Custom, Power and the Power o f Rules: International Relations and Customary International Law.
Cambridge University Press, 1999, p. 82.-84.
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pie tiesneša un tiesības uz tiesas procesu saprātīgā laikā. Tomēr valstis nevarēja vienoties
par pieļaujamiem aizturēšanas pamatiem un aizturētās personas tiesībām, tādēļ nolēma
aprobežoties ar vispārēju principu uzskaitījumu un atstāt to konkretizējumu vēlākiem
līgumiem.15
6.
ECTK paredz izvērstu un detalizētu regulējumu tiesībām uz brīvību, 5. pantā pa
redzot, ka:
1.
Ikvienam ir tiesības uz personisko brīvību un drošību. Nevienam nedrīkst at
ņemt brīvību, izņemot šādos gadījumos un saskaņā ar likumā noteikto kārtību:
a.
ja persona tiek tiesiski aizturēta uz kompetentas tiesas sprieduma pamata;
b.
ja persona tiek tiesiski aizturēta vai apcietināta par nepakļaušanos likumīgam
tiesas spriedumam, vai lai nodrošinātu jebkuru likumā paredzētu saistību izpildi;
c.
ja persona tiek tiesiski aizturēta vai apcietināta ar nolūku nodot viņu kompe
tentām tiesību aizsardzības iestādēm, balstoties uz pamatotām aizdomām, ka šī persona
ir izdarījusi sodāmu nodarījumu, vai ja ir pamatots iemesls uzskatīt par nepieciešamu
aizkavēt viņu izdarīt likumpārkāpumu vai nepieļaut viņa bēgšanu pēc likumpārkāpuma
izdarīšanas;
d. ja tiesiski tiek aizturēts nepilngadīgais vai nu pāraudzināšanas nolūkā, vai lai
nodotu viņu kompetentām tiesību aizsardzības iestādēm;
e.
ja persona tiek tiesiski aizturēta ar nolūku aizkavēt infekcijas slimību izplatīša
nos, vai arī tā ir garīgi slima persona, alkoholiķis vai narkomāns, vai klaidonis;
f.
ja persona tiek likumīgi aizturēta vai apcietināta ar nolūku neļaut tai nelikumīgi
ieceļot valstī, vai ja pret personu tiek veiktas darbības ar nolūku viņu izraidīt no valsts
vai izdot citai valstij.
2.
Ikviena arestēta persona nekavējoties jāinformē viņai saprotamā valodā par aiz
turēšanas iemesliem un par jebkuru viņai izvirzīto apsūdzību.
3.
Jebkura persona, kas aizturēta vai apcietināta saskaņā ar šī panta l.c. punktu, ir
nekavējoties nododama tiesnesim vai citai amatpersonai, kura saskaņā ar likumu ir piln
varota veikt tiesu varas funkcijas, un ir tiesājama saprātīgās laika robežās vai iztiesāša
nas laikā atbrīvojama. Atbrīvošana var būt nosacīta, piemērojot līdzekļus, kas nodrošina
personas ierašanos tiesā.
4.
Jebkura persona, kurai aizturot vai apcietinot atņemta brīvība, var griezties tie
sā, kas nekavējoties lemj par viņas aizturēšanas tiesiskumu un nolemj viņu atbrīvot, ja
aizturēšana nav bijusi tiesiska.
5.
Ikvienai personai, kas aizturēta vai apcietināta pretēji šī panta nosacījumiem, ir
nodrošināmas tiesības uz zaudējumu atlīdzību.
ECTK tiesību uz brīvību saturs var vispārīgi tikt iedalīts piecās daļās: tiesiska brīvības
atņemšana tikai konvencijā noteiktajos gadījumos (5. panta pirmā daļa); tūlītēja infor
mēšana par brīvības atņemšanas pamatu (otrā daļa); brīvības atņemšanas pārskatīšana
pirmstiesas laikā un saprātīgs tiesas termiņš (trešā daļa); iespēja apstrīdēt lēmumu par
15 Niemi-Kiesilainen J. The Universal Declaration o f Human Rights: A Common Standard o f Achievement. Ed.
by Alfredsson G., Eide A. The Hague; Boston; London: Martinus Nijhoff, 1999, Article 9. Book A. p. 209.,
210.- 211.
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Tr~-~ris atņemšanu jeb habeas corpus (ceturtā daļa); tiesības uz kompensāciju par pretiir •- j brīvības atņemšanu (piektā daļa).
‘■emot vērā detalizēto normatīvo regulējumu pašā normā un to izskaidrojošo ECT
*meium u lielo skaitu, konkrētāks ECTK 5. panta tiesību apjoms un saturs ir jāmeklē
zir. Ikaiā tiesu praksē un juridiskajā literatūrā.165. pantā garantētās tiesības uz brīvību un
жг>: r.as neaizskaramību ir ar ārkārtīgu nozīmību demokrātiskā sabiedrībā ECTK izpratic 71s paredz personām aizsardzību pret valsts patvaļīgu iejaukšanos viņu brīvībā:18
Tiesas praksē var īpaši identificēt trīs aspektus: [5. panta pirmās daļas] izņēmumu
gs—e j o š o raksturu, kas ir jāinterpretē šauri [..] un kas nepieļauj citu normu plašo pama
le
u loku (it īpaši attiecībā uz Konvencijas 8.-11. pantu); atkārtoti uzsvērto aizturē« r i ' procesuālo un materiāltiesisko likumīgumu, kas pieprasa tiesiskuma skrupulozu
ir r* : šanu; un nekavējošas vai ātras nepieciešamās tiesas kontroles būtiskumu (atbilsto5 ranta trešajai un ceturtajai daļai).19
SPPPT ietver līdzīgi detalizētu regulējumu, 9. pantā paredzot, ka:
Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Nevienu nedrīkst
r i~ ilīgi arestēt vai turēt apcietinājumā. Nevienam nedrīkst atņemt brīvību bez likumā
: "riktā pamata un neievērojot tajā paredzēto procedūru.
1
Ikvienam apcietinātajam apcietināšanas brīdī jāpaziņo par viņa apcietināšanas
e- ,:em un nekavējoties jāinformē par jebkuru viņam izvirzīto apsūdzību.
Ikviena uz kriminālas apsūdzības pamata apcietināta vai aizturēta persona neoties nododama tiesnesim vai citai amatpersonai, kura saskaņā ar likumu ir piln« r : :a realizēt tiesu varu, un tai ir tiesības uz iztiesāšanu saprātīgās laika robežās vai uz
arrīvošanu. To personu turēšana apcietinājumā, kuras gaida iztiesāšanu, nav obligāts
- -: :kums, taču atbrīvošana var būt atkarīga no garantijām ierasties tiesā, ierasties iztieL- inā jebkurā citā tās stadijā un, ja nepieciešams, ierasties sprieduma izpildīšanai.
Ikvienam, kuram, arestējot vai turot apcietinājumā, atņemta brīvība, ir tiesības
iz >:na lietas izskatīšanu tiesā, lai tiesa nekavējoties varētu lemt par aizturēšanas likumī: . _n dot norādījumu par viņa atbrīvošanu, ja aizturēšana ir nelikumīga.
:
Ikvienam, kas ticis nelikumīgi arestēts vai turēts apcietinājumā, ir jābūt tiesībām
xz ompensāciju.
Я NO Cilvēktiesību komiteja 1982. gadā pieņēma 8. Vispārējo komentāru, kurā tā
-.4j_iroja SPPPT 9. panta izpratni.20SPPPT 9. panta tiesības līdzīgi kā ECTK 5. pantā var
* T:r>chel S. Human Rights in Criminal Proceedings. Oxford: Oxford University Press, 2005, Chapters
-19.; Bleichrodt E. Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Van Dijk
3 r. i l 4th ed. Antwerpen: Interentia, 2006; M owbray A. Cases and Materials on the European Convention
m - . . ’nan Rights. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2007, Chapter 7; Reid K. A Practitioners Guide
c
European Convention on Human Rights. 3rd ed. London: Thomson/Sweet&Maxwell, 2008; Harris D „
1 3 c vie M., Bates E„ Buckley C. Law o f the European Convention on Human Rights. 2nd ed. Oxford: Oxford
_ -v e rs ify Press, 2009, Chapter 5.
r r C T spriedums Medvedyev and Others v. France. 3394/03,09.07.2009. Para. 76.
• V I T spriedums A and Others v. UK. 3455/05, 19.02.2009. Para. 162.
* E C T spriedums McKay v. UK. 543/03, 03.10.2006. Para. 30.
■ General Comment N o 08: Right to liberty and security o f persons (Art. 9) in Human Rights Instruments:
i.:—.? ’dation o f General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies.
V a Doc HRI/GEN/l/Rev.9 (Vol. I), p. 179.
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tikt iedalītas piecās daļās: tiesiska brīvības atņemšana, gan bez izsmeļoša aizturēšanai
pamatu uzskaitījuma (pirmā daļa); tūlītēja informēšana par brīvības atņemšanas pamatu
(otrā daļa); brīvības atņemšanas pārskatīšana pirmstiesas laikā un saprātīgs tiesas termiņ?
(trešā daļa); iespēja apstrīdēt lēmumu par brīvības atņemšanu jeb habeas corpus (ceturtā
daļa); tiesības uz kompensāciju par prettiesisku brīvības atņemšanu (piektā daļa). ANO
Cilvēktiesību komiteja ir skaidrojusi SPPPT 9. panta saturu Nobeiguma apsvērumos par
valstu ziņojumiem un Viedokļos par individuālajiem pieteikumiem.21
8. Tiesības uz brīvību ir ietvertas arī citās reģionālās cilvēktiesību konvencijās.
1969. gada Amerikas Cilvēktiesību konvencijas 7. pantā paredzētās tiesības uz brīvību ir
formulētas līdzīgi kā ECTK 5. pantā un SPPPT 9. pantā.22 Amerikas Cilvēktiesību tiesa
un Amerikas Cilvēktiesību komisija ir izskaidrojusi 7. panta saturu un apjomu vairākos
būtiskos spriedumos.23 1986. gada Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību konvencijas 6. pants
paredz tiesības uz brīvību kodolīgākā formā, izdarot atsauci tikai uz brīvības atņemšanas
tiesiskumu un patvaļīguma nepieļaujamību.24 Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību komisija
ir iztulkojusi 6. pantu vairākās lietās.25
9. Tiesības uz brīvību var ietekmēt arī citas starptautisko tiesību normas, kas, lai gan tie
ši neattiecoties uz cilvēktiesībām, var noteiktos apstākļos ar tām kolidēt. Piemēram, Apvie
notās Karalistes Lordu palāta t.s. Al-Džeda lietā izvērtēja ECTK 5. panta iespējamo pārkā
pumu situācijā, kurā prasītājs bija aizturēts Irākā atbilstoši AN O Drošības padomes ANO
Statūtu V II nodaļas kārtībā pieņemtai rezolūcijai. Lordu palāta secināja, ka pastāv kolīzija
starp ECTK 5. pantu un A N O Drošības padomes rezolūciju, un atbilstoši A N O Statūtu
103. pantam atrisināja to par labu rezolūcijai.26Tiesības uz brīvību ir regulētas arī starptau
tisko humanitāro tiesību ietvaros, it īpaši attiecībā uz karagūstekņiem.27Lai gan humanitā
rās tiesības principā tiek uzskatītas par lex specialis attiecībā uz cilvēktiesībām,28var nebūt
pilnībā skaidrs, kā šādas kolīzijas var atrisināt attiecībā uz konkrētām normām.29
21 Joseph S. et al. International Covenant on Civil and Political Right: Cases, Materials and Commentary. 2nd
ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, Chapter 11; Nowak M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights:
CCPR Commentary. 2nd ed. Kehl: N.P. Engel, 2005, p. 210.-240; Conte A. Security o f the Person. Book: Conte
A., Burchill R. Defining Civil and Political Rights: The Jurisprudence o f the United Nations Human Rights
Committee. 2nd ed. Farnham: Ashgate, 2009.
22 A S V Cilvēktiesību konvencija. Grām.: Bugorgue-Larsen L., de Torres A. U. Les grandes décisions de la Cour
Interaméricaine des Droits de l’Homme. Bruxelles: Bruylant, 2008, p. 774., 776.-777.
23 Ibid., 498.-531; skat. bibliogrāfiju, ibid., 531.-532.
24 Āfrikas harta par cilvēku un tautu tiesībām. Grām.: Documents o f the African Commission on Human and
Peoples’ Rights. Ed. by. Evans M., Murray R. Oxford: Hart Publishing, 2009, p. 3., 4.
25 Nmehielle V.O.O. The African Human Rights System: Its Laws, Practice and Institutions. The Hague; London;
N ew York: Mārtiņus N ijh o ff, 2001, p. 92.-94.
26 House o f Lords. R (on the Application o f Al-Jedda) v. Secretary o f State f o r Defence. [2007] U K H L 58.
12.12.2007.
27 Fischer H. Protection o f Prisoners o f War. Book: The Handbook o f International Humanitarian Law. Ed. by
Fleck D. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
28 A N O Starptautiskā tiesa. Konsultatīvais atzinums. Legality o f Threat or Use o f the Nuclear Weapon.
08.07.1996. ICJ Rep. p. 226, para. 25.
29 A N O Starptautiskā tiesa. Konsultatīvais atzinums. Legal Consequences o f the Construction o f a Wall in the
Occupied Palestinian Territories. 09.07.2004. ICJ Rep. p. 136, para. 102.-114; Greenwood C. Scope o f Appli
cation o f Humanitarian Law. Book: The Handbook o f International Humanitarian Law. Ed. by Fleck D. 2nd
ed. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 45., 74.-78.

188

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

3. Tiesības uz b rīv īb u E iropas Savienības tiesības

10. ES tiesību vispārējie principi ietver pamattiesības, tajā skaitā arī aizstāvības tiesī- _ kriminālprocesā. EKT (un Eiropas Savienības tiesas) prakse pagaidām nav tieši atz_- _si tiesības uz brīvību kā daļu no Savienības tiesību vispārējiem principiem.30 ESPH,
t ü atbilstoši Lisabonas līgumam ir ieguvusi saistošu spēku, paredz 6. pantā (Tiesības uz
ūdu un drošību), ka “[iļkvienam ir tiesības uz personas brīvību un drošību”. Šī norma
artist ECTK 5. panta pirmajai daļai. Lai gan ESPH nav tieši ietvertas 5. panta pārējās
i; formulētās garantijas, tās ir iespējams ielasīt,31jo, atbilstoši ESPH 52. panta trešajai
“[cļiktāl Hartā ir ietvertas tiesības, kuras atbilst Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrī'.

aizsardzības konvencijā garantētajām tiesībām, šo tiesību nozīme un apjoms ir tāds
kā minētajā Konvencijā noteiktajām tiesībām”.
4. Tiesības uz b rīv īb u citu valstu konstitūcijās

11. Vācijas konstitūcijas 2. panta otrā daļa paredz, ka “ [pļersonas brīvība ir neaizskarama.
- -esības var tikt ierobežotas tikai uz likuma pamata”.32 Vācijas Federālā Konstitucionālā
ic-'.i ir interpretējusi šo normu daudzos spriedumos, izskaidrojot indivīda materiālās un prouālās tiesības dažāda veida kriminālprocesuālos un cita veida brīvības ierobežojumos.33
12. Atbilstoši Francijas konstitūcijas preambulai “Francijas tauta svinīgi pasludina
*r. atbalstu Cilvēktiesībām un nacionālās suverenitātes principiem, kā tie ir definēti
1 ~i 9. gada Deklarācijā, apstiprināti un papildināti 1946. gada Konstitūcijas preambulā”.34
" -9. gada Cilvēktiesību un pilsoņu tiesību deklarācijas 2. pantā atzina brīvību par vie- . no dabiskajām tiesībām,35paredzot 7. pantā, ka “ [nļevienu personu nevar apsūdzēt,
iTrstēt vai apcietināt kā tikai likumā paredzētājos gadījumos un atbilstoši tajā noteik_ id formai”.36 Francijas konstitūcijas 66. pants paredz, ka “ [nļevienu personu nedrīkst
' T-.dimas T. The General Principles o fE U Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006, Chapter 8;
Ir : _>sot X. General Principles o f Community Law. Groningen: Europa Law Publishing, 2006, Chapter 5.
’ - _ "ian Rights in Europe: Commentary on the Charter o f Fundamental Rights ofthe European Union. Ed. by
ü:ck W.B.T., Demuro G. Durham. N orth Carolina: Carolina Academic Press, 2010, p. 41.-44.
‘ Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen
» -.-den,” autora tulkojums.
3 fchultze-Fielitz H. Artikel 2 II: Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person,
--im.: Dreier H. (Hrsg.) Grundgesetz Kommentar. Tübingen: M ohr Siebeck, 1996, S. 60-74; Kunig P. Art. 2.
I-Im .: von Münch I., Kunig P. (Hrsg.) Grundgesetz-Kommentar. Band 1, 5. Auflage. München: C.H. Beck,
1 « v . S. 73-79; Mangoldt H., Klein F., Starck C. Kommentar zum Grungesetz. Band 1. 5. Auflage. München:
;~ag Franz Vahlen, 2005, S. 270-275; Di Fabio U. Art. 2. Gräm.: von Maunz T., Düring G. (Hrsg.) Grund
gesetz: Kommentar. Band 1. München: C.H. Beck, 1999. 56. Ergänzungslieferung Mai 2009, S. 83-144.
* ‘ Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de
i souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le
r-;ambule de la Constitution de 1946,” autora tulkojums.
* ‘ Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme,
l e droits sont la liberté [..]”
* ‘Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
icelle a prescrites,” autora tulkojums. 7. pantā bija arī paredzēts sodīt gan personas, kas realizē patvaļīgos
č—umus, gan pilsoņus, kas nepakļaujas tiesiskiem lēmumiem: “Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
:ont exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi
K : : obéir à l’instant; il se rend coupable par la résistance.”
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patvaļīgi aizturēt. Tiesu vara, individuālās brīvības garantētāja, nodrošina šī principa
ievērošanu likumā noteiktajā kārtībā”.37 Francijas Konstitucionālā padome ir atzinu
si, ka no šīm normām izriet prasība gan nodrošināt aizturēšanas pamata izvērtējumu
pirms aizturēšanas vai pie tās turpināšanas, gan pamatot aizturēšanas pilnvaru nepie
ciešamību kā tādu.38
13. Igaunijas konstitūcijas 20. un 21. pants paredz detalizētu regulējumu attiecībā uz
tiesībām uz brīvību. Atbilstoši 20. panta pirmajai daļai personai ir tiesības uz brīvību
un drošību, ko var ierobežot tikai likumā noteiktā kārtībā noteiktu mērķu labā (līdzīgi
kā ECTK 5. panta pirmajā daļā). 20. panta otrā daļa izslēdz iespēju personai atņemt brī
vību par nespēju pildīt līgumsaistības (līdzīgi kā ECTK Ceturtā protokola 1. pantā).
21. pants paredz tiesības būt informētam par brīvības atņemšanas iemesliem, tiesības
uz advokātu, tiesības informēt par aizturēšanu tuvākās personas un tiesības netikt aiz
turētam bez tiesas sprieduma ilgāk nekā uz 48 stundām.40 Konstitucionālo un starptau
tisko cilvēktiesību mijiedarbība attiecībā uz tiesībām uz brīvību ir apspriesta juridiskajā
literatūrā.41 Konstitucionālā palāta ir tikai pieminējusi 20. panta pirmo daļu bez dziļā
kas analīzes.42 Augstākā tiesa ir piemērojusi konstitucionālās tiesību uz brīvību normas
vairākās lietās. Tiesa ir atzinusi, ka nepilngadīgas personas ievietošana īpašā skolā ilgāk
kā obligātajā izglītībā līdz 18 gadu vecumam ir samērīgs brīvības ierobežojums.43 Citā
37 “Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi,” autora tulkojums.
38 Bell B. French Constitutional Law. Oxford: Clarendon Press, 1992, p. 143.-144; Lascombe M. Le droit
constitutionnel de la Ve République. 8th ed. Paris: L’Harmattan, 2002, p. 315; Favoreu L „ Philip L. Les grandes
décisions du Conseil Constitutionel. 15th ed. Paris: Dalloz, 2009, p. 283.-286.
39 “Igaühel on ôigus vabadusele ja isikupuutumatusele. Vabaduse vôib vôtta ainult seaduses sâtestatud juhtude,
ja korras: 1 ) süüdimôistva kohtuotsuse vôi kohtu poolt mââratud aresti tâitmiseks; 2 ) kohtu korralduse tàitmata jàtmise korral vôi seadusega sâtestatud kohustuse tâitmise tagamiseks; 3) kuriteo vôi haldusôiguserikkumise ârahoidmiseks, sellises ôiguserikkumises pôhjendatult kahtlustatava toimetamiseks padeva riigiorgan:
ette vôi tema pakkumineku vàltimiseks; 4) alaealise üle kasvatusliku jârelevalve sisseseadmiseks vôi tenu
toimetamiseks pàdeva riigiorgani ette, et otsustada sellise jârelevalve sisseseadmine; 5) nakkushaige, vaimuhaige, alkohooliku vôi narkomaani kinnipidamiseks, kui ta on endale vôi teistele ohtlik; 6) ebaseadusliki:
Eestisse asumise tôkestamiseks ning Eestist vàljasaatmiseks vôi vâlisriigile vâljaandmiseks. Kelleltki ei tohi
vôtta vabadust üksnes sel pôhjusel, et ta ei oie suuteline tāitma mingit lepingulist kohustust,” kopsavilkuma
no angļu valodas tulkojuma.
40 “ Igaühele, kellelt on vôetud vabadus, teatatakse viivitamatult talle arusaadavas keeles ja viisil vabaduse
vôtmise pôhjus ja tema ôigused ning antakse vôimalus teatada vabaduse vôtmisest oma làhedastele. Kuriteos
kahtlustatavale antakse viivitamatult ka vôimalus valida endale kaitsja ja kohtuda temaga. Kuriteos kahtlus
tatava ôigust teatada vabaduse vôtmisest oma làhedastele vôib piirata ainult seaduses sâtestatud juhtudel ja
korras kuriteo tôkestamiseks vôi kriminaalmenetluses tôe vâljaselgitamise huvides. Kedagi ei tohi vahi all
pidada üle neljakümne kaheksa tunni ilm a kohtu sellekohase loata. Kohtu otsus teatatakse vahistatule viivitamatult talle arusaadavas keeles ja viisil,” kopsavilkums no angJu valodas tulkojuma.
41Constitution o fth e Republic o f Estonia. Commented Publication. Tallinn: Juura, 2008, p. 204.-227; Ginter f.
Corpus Juris and Estonian Criminal Procedure. Juridica International. 1998, Nr. 1 , p. 64.-67. Pieejams: http://
www.juridicainternational.eu/index.php?id=12482&.
42 Estonian Supreme Court. 3-4-1-9-03,25.11.2003. Pieejams: http://www.nc.ee/?id=414.
43 Estonian Supreme Court. 3-1-2-1-10,07.04.2010. Pieejams: http://www.riigikohus.ee/?id=ll&tekst=222524071.
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I c i . Augstākā tiesa norādīja, ka braukšanas tiesību atņemšana neaizskar tiesības uz
fc rim .44
i i . Lietuvas konstitūcijas 20. pants paredz, ka “[cļilvēka brīvība ir neaizskarama. Ne■nrc. nedrīkst patvaļīgi arestēt vai turēt apcietinājumā. Nevienam nedrīkst atņemt brīvību
f c r icum ā noteiktā pamata un neievērojot tajā paredzēto procedūru. Inflagranti delicto
■ — .-čta persona 48 stundu laikā ir jāsauc tiesas priekšā, lai aizturētās personas klātbūtnē
m rrz'.i aizturēšanas pamatotību. Ja tiesa nepieņem lēmumu arestēt personu, aizturētā
fen-c-nj tiek nekavējoties atbrīvota”.45 Lietuvas Konstitucionālā tiesa ir interpretējusi šo

vairākās lietās, secinot, ka tā nav pretrunā ECTK, lai gan ECTK paredz plašākas
fc -īri? .4- un ka personas brīvības ierobežošana likumā noteiktajā kārtībā ierobežo arī
j c s : nas korespondences brīvību.47
| »T r _

i ?. Krievijas konstitūcijas 22. pants paredz, ka “1. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un
j ~
. ko neaizskaramību. 2. Arests, aizturēšana un turēšana aizturējumā ir pieļaujami
ļfou: pēc tiesas lēmuma. Līdz tiesas lēmumam personu nevar aizturēt ilgāk kā 48 stundas”.48
i : radīts juridiskajā literatūrā, tiesības uz brīvību aizsargā visa tiesību sistēma, un
ZL panta otrajā daļā dotā habeas corpus tiesība ir ļoti svarīga garantija iespējamas patvai t - er ielaušanai.49 Krievijas Konstitucionālā tiesa ir piemērojusi Konstitūcijas 22. pan■. airikās lietās, inter alia secinot, ka arī attiecībā uz piespiedu hospitalizāciju pastāv
ZL panta otrās daļas garantijas un ka tiesa 22. panta otrās daļas kārtībā pārbauda ne tikai
tfc— r a pagarinājumu, bet arī sākotnējās aizturēšanas tiesiskumu.50
i SupremeCourt. 2003.20. maijs. Pieejams: <http://www.riigikohus.ee/?id=ll&tekst=RK/3-l-l-69-03> .
“ I^j:-£šus laisve neliedama. Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi
Ь с ašnta laisve kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustat^s |statymas. Nuvietoje sulaikytas asmuo per 48 valandas turi būti pristatytas j teism^, kur sulaikytajam dalyvaujant
iļBncicžiamas sulaikymo pagrļstumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmenj suimti, sulaikytasis tuojau
(ne 7 i_;:diiamas,” autora tulkojums no angļu valodas.
* i ais del Europos žmogaus teisiiļ ir pagrindiniiļ laisvii} apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsniiļ ir jos
fc s B T ra jo protokolo 2 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitūcijai. Pieejams: < http://www.lrkt.lt/
&m~~-r::ai/1995/i5l0124a.htm>,http://www.lrkt.lt/dokumentai/1995/i5a0124a.htm. Para. 2.
-ij-lmas del Lietuvos Respublikos pataisos darbi} kodekso 41 straipsnio 2 dalies (1997 m. Liepos 2 d.
i ' atitikties Lietuvos Respublikos Konstitūcijai. Pieejams: < http://www.lrkt.lt/dokumentai/2003/
■ '- 4 ntm>, http://www.lrkt.lt/dokumentai/2003/r030324.htm. Para. 4.4.
1

* ^ д ы й имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 2. Арест, заключение под
;! содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения
Вкв э г может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов,” autora tulkojums.
* S u n -j; М.В. Конституционное право Российской Федерации. 6 -е изд. Москва: Норма, 2007,
с. Л 5 -219.
* " - д е л е н и е Конституционного Суда Р Ф от 1 марта 2007 г. N 333-О-П “По ж алобе гражданина
С П - Менахема Сайденфельда на нарушение частью третьей статьи 1 и частью первой статьи 466
*i:č но-процессуального кодекса Российской Федерации его прав, гарантируемых Конституцией
9 г ' лсой Федерации; Постановление Конституционного Суда Р Ф от 27 февраля 2009 г. N 4-П
ТТь ie r v о проверке конституционности ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1
ļ g g - ? некого процессуального кодекса Российской Федерации и части четвертой статьи 28 Закона
■енсзосской Федерации “ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании” в
я ея

: жалобами граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М .А. Яшиной. Pieejams: http://ksportal.

ШГШ&-ru:8081/.
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B. Satversmes 94. panta ģenēze
1. Starpkara gad u konstitucionālie dokum enti

16. Tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību nebija ietvertas Latvijas Tauta?
Padomes politiskajā platformā.51 Latvijas Valsts iekārtas pagaidu noteikumu 9. punkti
paredzēja, ka “Latvijā pastāv personas [..] neaizskaramība, [..] kuras nodrošināmas ur
noteicamas ar attiecīgiem likumiem”.52 Satversmes sapulce izvērtēja iespēju ietvert tiesī
bas uz brīvību un personas neaizskaramību Satversmes 90. pantā. Satversmes sapulce:
otrajā lasījumā tika iesniegti divi 90. panta varianti:
1. variants. Persona ir neaizskarama. Personīgo brīvību aprobežot vai ņemt var valsi?
vara tikai uz tiesas lēmuma pamata, izņemot likumā paredzētos gadījumus. Personām
kurām ņemta vai aprobežota personīga brīvība, jāpaziņo vēlākais nākošā dienā, no kā
das valsts iestādes un uz kāda pamata brīvības ņemšana notikusi, kā arī jādod minētāir.
personām iespējamība nekavējoši celt pret tādu valsts varas rīcību sūdzības. Nelikumīga
brīvības ņemšana vai aprobežošana sodāma.
2. variants. Persona ir neaizskarama. Personas brīvības aprobežošana var notikt vie
nīgi uz likuma pamata.
Referents A. Kuršinskis aizstāvēja pirmo variantu, kurš precizētu deklaratīvās tiesības
ar trīs konkrētajām garantijām: par paziņošanu, sūdzības celšanu un sodīšanu par neli
kumīgu tiesību aprobežošanu. Koreferents J. Purgalis aizstāvēja otro variantu, kas nebū
tu izplūdis un varētu tikt izskaidrots konkrētos likumos. K. Dzelzītis (Sociāldemokrāt:
ieteica papildināt pirmo variantu, dodot paziņojuma neizsniegšanas gadījumā tiesību to
prasīt katram pilsonim. Satversmes sapulce atbalstīja pirmo variantu nemainītā formā/
Trešajā lasījumā A. Bergs (Bezpartejisko pilsoņu grupa) ieteica 2. variantam līdzīgu re
dakciju, un F. Cielēns (Sociāldemokrāti) atkārtoja K. Dzelzīša priekšlikumu. Abi grozī
jumi tika noraidīti.54
17. Tā kā Satversmes II daļa netika pieņemta, tiesības uz brīvību starpkaru laikā kon
stitucionālā līmenī bija regulētas tikai Pagaidu noteikumos. Pirmskara juridiskajā litera
tūrā šis pamattiesību katalogs tika uzskatīts tikai par deklaratīvu atsauci uz attiecīgajiem
likumiem55 un spēku zaudējušu ar Satversmes pieņemšanu.56 Tajā pašā laikā Satversmetiesa t.s. Robežlīguma lietā atzina, ka pagaidu noteikumi savu spēku zaudēja tikai “brī
dī, kad tajos skartos jautājumus noregulēja cita konstitucionāla ranga akta normas”, t.i.
attiecībā uz tiesībām uz brīvību un personas neaizskaramību, ar Satversmes 94. panta
stāšanos spēkā.57
51 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006
1043.-1044. lpp.
“ Turpat, 1045.-1046. lpp.
53 Turpat, 527.-539. lpp.
54 Turpat, 871.-893. lpp.
55 Dišlers K. Latvijas pagaidu konstitūcija. Vispārīgas piezīmes. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. 1920, Nr. 2/3.
51. lpp.
56 Disterlo B. Juridiskas piezīmes pie Latvijas Republikas Satversmes. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. 1923.
Nr. 7, 2. lpp.
57 Satversmes tiesa. 2007-10-0102. 29.11.2007. 59. punkts.
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2. N eatkarības atjaunošanas laika konstitucionālie dokum enti

tft. Augstākā Padome plānoja izstrādāt Pamatlikumu pārejas periodam. Pamatliku
mu* r- ekta 29. pants vienlaicīgi regulētu gan tiesības uz brīvību un personas neaizskat i - - gan tiesības netikt spīdzinātam un dažādus prettiesiskas ārstēšanas aspektus:
izturēšana, apcietināšana, kratīšana vai citāda personas brīvības ierobežošana pie■ i __ i tikai likumā noteiktajā kārtībā.
hr * rnam ir garantētas tiesības ar aizturēšanas brīdi pieaicināt advokātu.
lA m n * nosaka maksimālo aizturēšanas, apcietināšanas un iepriekšējās izmeklēšanas
(■HBHiii-

er«rjra persona trīs diennakšu laikā no aizturēšanas brīža jāsauc tiesas priekšā. Ties
a s dod sankciju aizturētas personas arestēšanai un turēšanai apcietinājumā vai rīko■ ■ bb šo personu nekavējoties atbrīvot.
xr:dzināšana, citāda nežēlīga, necilvēcīga vai cilvēka cieņu pazemojoša apiešanās ar
fntrs.: cu ir aizliegta.
;_r~iesiska piespiedu ārstēšana, kā arī medicīnisko līdzekļu piespiedu lietošana noiūa>_ : mākt, lai persona sniedz liecību, atsakās no liecības vai izsaka savu viedokli, vai
U ū l I ierobežot personas izteikšanās brīvību ir aizliegta.
19 KL CPTP 15. pants balstās uz Pamatlikuma projekta 29. panta, pilnībā pārņemot
f s o 'i nrmo, otro, trešo un piekto daļu (skat. iepriekšējo punktu), un nedaudz redakcioamo rrr.ainot ceturto un sesto daļu:
7r. u diennakšu laikā no aizturēšanas brīža tiesnesim jāpieņem lēmums par aiztuaSt: rersonas arestēšanu un turēšanu apcietinājumā vai arī jādod rīkojums šo personu
■taatF* ē oties atbrīvot.
: '/;kumīga piespiedu ārstēšana, kā arī medicīnisko līdzekļu piespiedu lietošana noļjmLī r mākt, lai persona sniedz liecību, atsakās no liecības vai izsaka noteiktu viedokli,
h’sl * : 2kā ierobežot personas vārda brīvību ir aizliegta.
3. Satversmes 94. panta izstrādāšana

1 . Tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību bija iekļautas visos Satversmes
lae-aniesību (no)daļas projektos. Būtiskākās diskusijas izstrādes laikā bija par to, vai un
l i c i ' papildu konkrētas garantijas ir nepieciešamas pie vispārējām tiesībām uz brīvību.
Hautii Saskaņas partijas likumprojekta 94. pants seko KL CPTP 15. panta pieejai, izda
li
tīrākas redakcionālas izmaiņas, no kurām būtiskākā ir vispārēju tiesību uz brīvību
SJLi-iana pirmajā teikumā:
«iatram ir tiesība uz brīvību. Aizturēšana, apcietinājums vai citāda personas brīvības
itr eežošana pieļaujama tikai likumā noteiktajā kārtībā.
Ikvienam ir tiesības no aizturēšanas brīža pieaicināt aizstāvi.
--.uturēt drīkst ne ilgāk kā uz trim diennaktīm.
IrJu diennakšu laikā no aizturēšanas brīža tiesai (tiesnesim) aizturētās personas
■Lirr linē ir jāizlemj jautājums par drošības līdzekļa piemērošanu.
līdzināšana, citāda nežēlīga, necilvēcīga vai cilvēka cieņu pazemojoša apiešanās ar
u ir aizliegta.
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Medicīnisko līdzekļu lietošana nolūkā panākt, lai persona sniedz liecību, atsakās r
liecības vai izsaka noteiktu viedokli, ir aizliegta.58
21. Par šo 94. panta projektu tika izteikti vairāki viedokļi.
Tieslietu ministrijas viedoklis bija kritisks, norādot, ka “ [ļ]oti savdabīga no tiesīt_
zinātņu viedokļa ir projekta autoru vēlme ietvert Satversmes tekstā atsevišķas specillās krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību normas. Starp tām arī tādas, kuru ē
dziens jau ir (tikai atšķirīgi) definēts kriminālkodeksā un kriminālprocesa kodeksā (9?
un 94. pants)”.59 Latvijas Universitātes Cilvēktiesību institūta direktores p.i. I. Ziem e:
norādīja, ka “ [djemokrātiskas valsts pienākums un valsts pamats pēc būtības ir tajā fal
tā, ka valsts garantē personas drošību. 94. pantam šādas garantijas ir jāsniedz”.60 Sociā_
ekonomisko pētījumu institūta izpilddirektors A. Strupišs atzīmēja, ka “projekta normi
kura ir iestrādāta 94. pantā - par aizturēšanas ilgumu un drošības līdzekļa piemērošana
izlemšanu ir regulējuma (un jau tiek regulēta) speciālajos likumos, nevis Satversmē”.61
22. Nākamais Satversmes 94. panta izstrādes posms ir saistīts ar Satversmes OtrLdaļas projekta par cilvēktiesībām izstrādes komisijas (Projekta komisija) darbu. Projek.
komisija nošķīra vispārējo tiesību uz brīvību no ar to saistītajām konkrētajām garan;
jām, īpaši tiesībām uz atlīdzību brīvības atņemšanas gadījumā.
Satversmes 94. panta pirmais teikums palika pēc būtības nemainīgs visu diskus .
laiku. Sākotnējā Projekta komisijas izskatītajā variantā 94. panta pirmais teikums pa
redzēja, ka “ [kjatram ir tiesība uz brīvību”.62 Nākamajā sēdē viss 94. pants aprobežoiLtikai ar vienu teikumu, gan ar plašāku apjomu: “ [kļatram ir tiesības uz dzīvību, brīvībun personas neaizskaramību”63 (šī redakcija visdrīzāk balstījās uz A N O VCD 3. pantu
Trešajā sēdē 94. panta pirmais teikums tika noformulēts kā “ [kjatram ir tiesības uz brīv'
bu un personas neaizskaramību”64un tāds arī palika līdz pat pēdējai sēdei, kurā 94. panu
teksts tika uzrādīts.65
Viena no iespējamām papildu garantijām bija tiesības uz atlīdzinājumu nelikumīgi'
brīvības atņemšanas gadījumā. Projekta komisija sākotnēji pieņēma I. Bišera piedāvāt:
variantu, atbilstoši kuram “ [nļelikumīgi aizturētām un apcietinājumā turētām personām
ir tiesības uz atlīdzinājumu”.66Vēlāk I. Bišers ierosināja šajā teikumā paredzēt, ka “ [njepa
58 Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
59 Tieslietu ministrijas 1996. gada 30. aprīļa vēstule Nr. 1-5.3/2C. Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonc
Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
60 LU Juridiskās Fakultātes Cilvēktiesību institūta 1996. gada 23. aprīļa atzinuma par LR Saeimas Taut^
Saskaņas partijas deputātu frakcijas likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 5.5. punkti
Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2
61 Sociāli ekonomisko pētījumu institūta izpilddirektora Aigara Strupiša 1996. gada 24. aprīļa atzinumi
Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
62 Satversmes Otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada 14. aprīļa sēdei
6 . protokols. Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 1.
63 Satversmes Otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada 21. aprīļa sēde
7. protokols. Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
64 Satversmes Otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada 28. aprīļa sēde^
8 . protokols. Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
65 Satversmes Otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada 12. jūnija sēde:
14. protokols. Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
66 Satversmes Otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada 28. aprīļa sēd-,
8. protokols. Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
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ipcietinājumā turētām personām ir tiesības uz atlīdzinājumu”, jo neilgs aizturē
ta- nebūtu jāatlīdzina. Atbilstoši G. Kusiņa skaidrojumam, atšķirība starp nelikumīgu
■ - epamatotu aizturējumu ir tā, ka “var būt pamatota aizturēšana, bet nelikumīga”.67
ekta komisija izvērtēja iespēju paredzēt tiesības uz brīvību arī saistībā ar tādām
1*5 * L—. kas ir pastāvīgas cilvēktiesības, kā tiesības uz dzīvību, tiesības netikt spldzinā« r : _n. tiesības uz personisko brīvību. Projekta komisijas pirmajā variantā bez tiesībām
. - - t ?as ierobežošanu tikai likumā paredzētajā kārtībā 94. pantā bija arī paredzēts, ka
ļhmtmāšana vai cilvēka cieņu pazemojoša apiešanās ar personu ir aizliegta”. Atbilstoši
Bīnmuošai tabulai tiesības uz brīvību tika uzskatītas par analoģiskām A N O VCD 3., 4.
zz - r īntam, ECTK 4., 5. un 4. protokola 1. pantam un SPPPT 8. un 9. pantam.68A N O
I 4. oants, ECTK 4. pants un SPPPT 8. pants paredz tiesības uz personisko brīvību.
V c i s 30 projektiem paredzēja 94. pantā ietvert arī tiesības uz dzīvību. Neviens no šiem
ļpMLŠLikumiem netika atbalstīts.
15.
Tieslietu ministrija, apkopojot valsts pārvaldes iestāžu viedokļus par pamattiesīl . - : nmu formulējumu, iesniedza savu Satversmes 8. nodaļas projektu. Šis projekts “pam -ī rīstījās uz Eiropas Cilvēktiesību konvenciju”, un viena no būtiskajām izmaiņām
■ bā ti- Ka “ [p]projekta 93. pants [bijušais un galīgais 94. pants] papildināts ar normām,
kc. n: saka tiesības personas brīvības ierobežošanas gadījumā”. Projekta 93. pantu tika
jf trii Its izteikt šādā redakcijā:
ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Personas brīvību var
Sme-ežot vai atņemt tikai uz tiesas nolēmuma pamata, kas stājies spēkā, izņemot liku
mi neredzētos gadījumos. Personas, kurām ierobežota vai atņemta brīvība, nekavējoties
p in :: rmē par brīvības ierobežošanas vai atņemšanas iemesliem, kā arī jādod šīm persomii- espēja nekavējoties ierosināt tiesas procesu pret tādu valsts rīcību. Ikvienam, kam
■ a tz in īg i tiek ierobežota vai atņemta brīvība, tiek nodrošinātas tiesības uz atlīdzību,
-inklājības ministrija ieteica 93. pantu izteikt šādā formulējumā:
?^tram ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Aizturēšana, apcietināsru. Kratīšana vai citāda personas brīvības ierobežošana pieļaujama tikai likumā nokārtībā. Spīdzināšana, citāda nežēlīga, necilvēcīga vai cilvēka cieņu pazemojoša
zr - -inās ar personu ir aizliegta. Nepamatoti apcietinājumā turētām personām ir tiesī
bas _n adldzību.
Ekonomikas ministrija ieteica “ [i Izslēgt pēdējo teikumu, jo to regulē Civillikums”.69
24. Par Projekta komisijas projektu tika izteikti vairāki komentāri.
-metu ministrija izteica divu veidu komentārus. Konceptuālā līmenī tika norādīts
_ -: ‘<a 94. pants ir ECTK 5. panta un Ceturtā protokola sašaurināts izklāsts. Normu
*-■ vnņošanas un redakcionālā līmeni tika atzīmēts, ka “neprecīzs jēdziens ir personas ne
rātnībā, un neskaidras tā saiknes ar dzīvokļa, korespondences neaizskaramību, par
* iT ersmes Otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada 9. jūnija sēdes 13. prol i m ē . Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
*
;rīmes Otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada 14. aprīļa 6 . protokols,
fc m
Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
* rjesiīetu ministrijas 1997. gada 14. jūlija anotācija piedāvātajam Satversmes 8 . nodaļas projektam. Latvijas
: .:kas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2
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ko ir runa 96. pantā; otrajā teikumā lietotais termins nepamatots apcietinājums neatbils:
kriminālprocesuālajām normām, bez tam būtu nepieciešams saskaņot ietverto atlīdzības
principu ar spēkā esošajiem tiesību aktiem”.70

Ģenerālprokuratūras Metodikas nodaļa norādīja, ka “ [pļrojekta pantu tekstā tika;
daļēji iekļautas Eiropas konvencijas [..] 5. p. [..] noteiktās tiesības un brīvības”. Ņemot
vērā Igaunijas un Lietuvas konstitūciju lielāko pietuvinātību ECTK un A N O dokumen
tiem, tika ierosināts izvērtēt iespējamību līdzīgi formulēt arī Satversmes normas.71
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ieteica “94. pantā vārdu “nepa
matoti” [..] aizstāt ar “nelikumīgi” un aiz šī vārda vēl papildināt ar vārdu “arestētām”.72
Valsts Cilvēktiesību birojs ieteica izteikt 94. pantu šādā redakcijā:
Katram ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Personas brīvība var tik:
ierobežota tikai likumā noteiktajā kārtībā. Napamatoti ( sic!) apcietinājumā turētajām
personām ir tiesības uz atlīdzību.
Cilvēktiesību birojs vēl ieteica šo, kā arī citus pantus papildināt ar atsauci, ka “ [š]īi
tiesības var tikt ierobežotas tikai likumā noteiktajā kārtībā”.73
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ieteica izteikt 94. un 95. pantu
šādā redakcijā:
94. Persona ir neaizskarama. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cilvēka cieņu paze
mojoša apiešanās ir aizliegta.
95. Katram ir tiesības uz brīvību un personisko drošību, privātās dzīves, mājokļa un
korespondences neaizskaramību.74
E.
Levits ieteica izteikt 94. pantu šādā redakcijā: “Ikvienam ir tiesības uz brīvību ur
personas neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt brīvību, kā tikai uz likuma pamata
Ikviens uzskatāms par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav pierādīta tiesā.” E. Levits uzska

tīja par nepieciešamu ietvert Satversmē nevainīguma prezumpciju, savukārt atsevišķa?
tiesības uz atlīdzību brīvības atņemšanas gadījumā nebūtu nepieciešamas, ja tiktu pie
ņemta vispārēja tiesība uz atlīdzību.75
25. Galīgo veidolu Satversmes 94. pants ieguva Juridiskajā komisijā.
Projekta komisijas piedāvātais “ [kļatram ir tiesības uz brīvību un personas neaizska
ramību” tika redakcionāli izmainīts uz “ [iļkvienam ir tiesības uz brīvību un personai
neaizskaramību” Juridiskās komisijas pēdējā sēdē, akceptējot G. Kusiņa priekšlikumi
pirmo teikumu.
70 Ārlietu ministrijas 1997. gada 8. jūlija vēstule Nr. 42/464-4218. Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonc;
Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
71 Ģenerālprokuratūras Metodikas nodaļas 1997. gada 14. jūlija vēstule Nr. 1/8-3-99-97. Latvijas Republiku.
Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
72 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1997. gada 15. jūlija vēstule. Latvijas RepublikuSaeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
73 Valsts Cilvēktiesību biroja 1997. gada 25. jūlija vēstule Nr. 1-14 Z/83. Latvijas Republikas Saeimas arhivFonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
74 Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 1997. gada 17. septembra vēstule Nr. 9/4-901 Latvija;
Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40, Lieta Nr. 2.
75 Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Satversme un cilvēktiesības. Gadagrl
mata 1999. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, 2000, 30.-31. lpp.
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Mtversmes 94. panta otrais teikums balstās uz pēdējā Juridiskās komisijas sēdē izskā
vu priekšlikuma, uz kura būtiskumu norādīja G. Kusiņš, uzsverot, ka “brīvības atņemir.as aizliegums tomēr ir cilvēktiesību pamats”. Sēdē izvērsās diskusija, vai precīzāk būtu
āt par brīvības ierobežošanu (kā norādīja J. Kaksītis, mājas arests vai paraksts par dzīr-vietas nemainīšanu arī ir brīvības ierobežojums) vai brīvības atņemšanu (kā atbildēja
I- Kusiņš, brīvības ierobežošanas noteikumu vispārējā kārtība ir norādīta Satversmes
iējā pantā). Galu galā komisija nolēma atbalstīt J. Kaksīša piedāvāto kompromisa relakciju par aizliegumu “atņemt vai ierobežot brīvību”.76
'uridiskā komisija atteicās no Projekta komisijas piedāvātā otrā teikuma par tiesībām uz
ūLZdzību. Juridiskajā komisijā G. Kusiņš paskaidroja, ka jēdziens “apcietinājumā” ir lietots
t l .iens no iespējamiem sinonīmiem.77Turpmākajā diskusijā tika nolemts Satversmē ietvert
^pārēju tiesību uz atlīdzinājumu (šobrīd 92. panta otrais teikums). Pēc A. Jirgena norādes,
•-i iāda norma pārklātos ar 94. panta otro teikumu, J. Kaksītis atbildēja, ka “ [š]ī ir universāi a norma. Es jau iepriekš teicu, ka nevar aprobežoties tikai ar apcietinājumu, jo var būt arī
āti tiesību aizskārumi”. Rezultātā komisija nolēma izslēgt 94. panta otro teikumu.78
Juridiskā komisija izvērtēja iespēju ietvert 94. pantā teikumu par nevainīguma prer_mpciju. Pēc I. Bišera priekšlikuma šis teikums tika pārcelts uz Satversmes 92. pantu.79

C. Satversmes 94. panta juridiskā konstrukcija un saturs
1. N o rm a s form ulējum s

26. Satversmes 94. pantā tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību ir formulēdivos teikumos. No normas vispārējās konstrukcijas viedokļa, ir jāatzīmē izvēle starp
ām pieejām tiesību uz brīvību definēšanai: vai nu aprobežoties ar vispārīgu principu,
i: arī paredzēt specifiskas konstitucionālas garantijas. Jau Satversmes sapulce saskā
bi' ar izvēli starp referenta A. Kuršinska aizstāvēto detalizēto variantu un koreferenta
Purgaļa piedāvāto vispārīgo normu. Tomēr, ja Satversmes sapulce izvēlējās iet pa devvv.zētakās definīcijas ceļu (līdzīgi kā ECTK, SPPPT, Amerikas Cilvēktiesību konvencija,
: -.anijas, Lietuvas un Krievijas konstitūcija), tad Saeima akceptēja kodolīgāko pieeju
īdzīgi kā A N O VCD, Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību konvencija, ESPH, Vācijas un
Francijas konstitūcija).
27. No vienas puses, likumdevēja izdarītā izvēle var šķist mazāk progresīva par alter- stīvu, īpaši ņemot vērā to, ka jaunākie starptautiskie dokumenti un konstitūcijas parasti
zvēlās detalizētās definīcijas pieeju. No otras puses, vairāki apsvērumi runā arī par labu
_• umdevēja izvēlei. Pirmkārt, Satversmes panti un it īpaši Satversmes 8. nodaļas panti
ir tradicionāli izteiktie lakoniskā formā. Piemēram, ECTK 5. pants ir izteikts 288 vārdos,
•Limēr visa Satversmes 8. nodaļa (šībrīža redakcijā) ir 614 vārdus gara, tādēļ bez ļoti
: ētiskām stila izmaiņām pilnīga pārnešana nebūtu iespējama. Daļēja (svarīgāko) tiesību
--.iinošana liktu uzdot a contrario jautājumu par pārējo tiesību statusu.
'uridiskās komisijas 1998. gada 8. septembra sēdes 349. protokols.
~ ‘ uridiskās komisijas 1998. gada 12. augusta sēdes 334. protokols.
'uridiskās komisijas 1998. gada 8. septembra sēdes 349. protokols.
~ Turpat.
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Otrkārt, vēsturiskās debates parāda zināmu nenoteiktību attiecībā uz tiesību uz brī
vību elementu nošķiršanu no citām cilvēktiesībām. Dažādos likumdošanas procesa pos mos tika iesniegti priekšlikumi par tiesību uz brīvību definēšanu saistībā ar tiesībām
uz dzīvību, tiesībām netikt spīdzinātam, tiesībām uz personisko brīvību un tiesību u:
taisnīgu tiesu elementiem (nevainīguma prezumpciju un medicīnisko līdzekļu lietošan.
tiesas procesā). Ņemot vērā analītisko nošķirtību starp dažādām cilvēktiesībām un t:
apjoma un satura noteikšanas metodēm, lakoniskai definīcijai ir dodama priekšroka
salīdzinot ar iespējami kļūdainu kopdefinīciju.
Treškārt, lai gan tiesību uz brīvību atsevišķās garantijas ir būtiskas, to pārāk de
talizēts izklāsts var šķists nepiemērots konstitucionāla ranga dokumentam. Dienu
stundu vai konkrētu procesuālu darbību uzskaitījums var tikt piemērotākā formā ur
detalizācijas pakāpē ietverts zemāka hierarhiska ranga aktos. Visbeidzot, ņemot vērī
Satversmes tiesas konsekvento praksi ielasīt Latvijai saistošās starptautisko cilvēktie
sību normas kā konstitucionālo cilvēktiesību de minimis saturu, lakoniskais principi
formulējums neizslēdz detalizēto saturu, bet tikai izsaka tiesības uz brīvību estētisk.
pievilcīgā formā.
2. “ Ik vien am ”
28. Satversmes 94. panta ratione personae apjoms ir pēc iespējas plašs, dodc:
“ [i]kvienam” tiesības uz brīvību. Likumdevēja mērķis izriet gan no gramatiskās interpre
tācijas, gan no sistēmiskās interpretācijas (lielākā daļa 8. nodaļas pantu attiecas uz ikvie
nu personu, skat. 90., 92.-94., 96.-102., 103.-107., 109., 112. un 115. pantu), gan arī nc
vēsturiskās interpretācijas, kurā jau no agrākajiem 94. panta projektiem tika alternatīv
lietoti jēdzieni “ [kļatram” un “ [iļkvienam”.
29. Lai gan panta apjoms ir ratione personae formulēts bez tiešiem ierobežojumiem,
tie izriet netieši no pantā paredzētās tiesības ratione materiae satura. Lai gan vairāki
veidu cilvēktiesības ir attiecināmas gan uz fiziskām, gan uz juridiskām personām,80 tie
sības uz brīvību nav to starpā un attiecas tikai uz fiziskām personām. 95. panta pie
mērošana var likt uzdot jautājumu arī par tā ratione loci apjomu, proti, vai tiesības uz
brīvību ir attiecināmas arī uz personām, kuru tiesības Latvija ir ierobežojusi ārpus savai
teritoriālās jurisdikcijas. Satversmes tiesa tradicionāli ielasa starptautiskās cilvēktiesību'
kā analoģisko konstitucionālo cilvēktiesību de minimis saturu; ir mazāk skaidrs, vai ša_
pieejai būtu jāattiecas arī uz cilvēktiesību aizsardzības teritoriālo apjomu. Interpretējo:
Satversmes 94. pantu sistēmiski un teleoloģiski, būtu iespējams sniegt uz šo jautājumu
apstiprinošu atbildi. Tādā gadījumā tiesības uz brīvību attiektos ari uz personām, kuru
tiesības ir ierobežotas, piemēram, militāras operācijas laikā ārvalstīs81 vai arī uz Latvijai
spēku aizturēta kuģa.82
80 Emberland M. The Human Rights o f Companies: Exploring the Structure ofEC H R Protection. Oxford: Oxford
University Press, 2006.
81 House o f Lords. R (on the Application o f Al-Jedda) vs. Secretary o f State f o r Defence. [2007] U K H L 5>
12.12.2007.
82 ECT spriedums Medvedyev and Others v. France. 3394/03, 09.07.2009. Para. 62.-67.
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3. “ ir tiesības uz b rīvīb u ”
' -Tversmes 94. panta vēsturiskā interpretācija nedod skaidru atbildi par jēdzie■'leKTis uz brīvību” apjomu. Satversmes sapulces izskatītie Satversmes 90. panta
nedāvāja dažādas materiāltiesiskas un procesuālas garantijas gadījumiem, kad
;o brīvību aprobežo[..] vai ņem[..]”, bet nedefinēja pašas tiesības apjomu. Papārejas periodam 29. panta un KL CPTP 15. panta pirmās daļas pirmais
r. teica apjomu kā “ [a] izturēšana, apcietināšana, kratīšana vai citāda personas
ierobežošana”, un Tautas Saskaņas partijas projekta 94. panta pirmās daļas ot_ms līdzīgi attiecās uz “ [a]izturēšan[u], apcietinājum[u] vai citādfu] personas
ierobežošan[u]”. Diskusijas Projekta komisijā un Juridiskajā komisijā par citiem
r
elementiem netieši skaidro tiesību uz brīvību apjomu. Panta apjoma plašāka
=ciia izriet no diskusijas par atlīdzinājumu par nepamatotu apcietinājumu. Proīsijā tika akceptēts I. Bišera ierosinājums attiecināt tiesības uz atlīdzību tikai
lātām, nevis aizturētām personām.83 Kā a contrario izriet no šīs diskusijas, arī
tiesības netikt aizturētam ietilptu tiesību uz brīvību apjomā (bet to aizskārums
tiesības prasīt atlīdzību; galīgajā variantā vispārējas tiesības uz atlīdzību tika vise- ertas 92. panta otrajā teikumā). Juridiskajā komisijā diskusijā par Satversmes
. K T i otro teikumu J. Kaksītis ari aizstāvēja plašu pieeju, norādot, ka mājas arests vai
1 ' par dzīvesvietas nemainīšanu būtu brīvības ierobežojums. Senāta administran :er_ departaments ir atzinis, ka situācija, kurā “policija pieteicēju prettiesiski aiztu■
d nogādāja psihiatriskajā slimnīcā”, aizskar Satversmes 94. pantu, gan nenošķirot
ļp t iT Li iz brīvību un personas neaizskaramību.84
J L Atbilstoši Satversmes tiesas pieejai “ [starptautiskās cilvēktiesību normas un to
■ ijn iēr: šanas prakse konstitucionālo tiesību līmenī kalpo par interpretācijas līdzekli pa[ ■Eme-ibu un tiesiskas valsts principu satura un apjoma noteikšanai, ciktāl tas nenoved
pie m ~ ersmē ietverto pamattiesību sašaurināšanas”.85 Lai noteiktu “tiesības uz brīvību”
—m—_ Satversmes 94. panta pirmajā teikumā, ir iespējams balstīties uz jēdzieniem “tiet k i uz personisko brīvību” ECTK 5. panta pirmajā daļā un “tiesības uz brīvību” SPPPT
pirmajā daļā.
: 2- ECT ir atzinusi, ka tiesību uz brīvību ierobežojums sastāv no objektīvā elementa
fsci“ --ēšana noteiktā noslēgtā telpā uz vairāk nekā nenozīmīgu laika sprīdi) un subjek'Urni e.ementa (aizturētā persona nav piekritusi šādai aizturēšanai).86 Objektīvais tiesību
«ai rrīribu elements var tikt aizskarts dažādos veidos. Tradicionālais ierobežojuma veids
:Sr r*f-?onas aizturēšana vai apcietinājums kriminālprocesa ietvaros.87 Personas aizturē. var aizskart tiesības uz brīvību arī tad, ja tā notiek tikai relatīvi īsu laika brīdi.88 Lai
» - i v t u tiesību uz brīvību ierobežojuma pastāvēšanu, ir jāizvērtē ierobežojuma intensiaes Otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada 9. jūnija sēdes 13. prolatvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksts Nr. 6-40. Lieta Nr. 1 .
* te s c lk ā s tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 16.02.2010. SKA-104/2010. 20. punkts,
i-rsmes tiesa. 2009-85-01. 30.03.2010. 10. punkts.
-rriedums Storck v. Germany. 61603/03, 16.06.2006. Para. 74.
ECT lietas pret Latviju, supra n 7.
rņriedums Rantsev v. Cyprus and Russia. 25965/04, 07.01.2010. Para. 317.
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tāte, ko ietekmē tādi apstākļi kā ierobežojuma veids, ilgums, efekts un izpildes maniere
5. panta pirmo daļu var aizskart arī būtiski pārvietošanās brīvības ierobežojumi, piemē
ram, personas nometināšana uz salas.89Tiesības uz brīvību ietver arī psihiski slimu per
sonu piespiedu aprūpi, ja persona ir nepārtraukti aprūpēta un kontrolēta un nevar reāli
atstāt aprūpi pēc paša gribas.90 Lai gan no militārā dienesta neizbēgami izrietošie brīv;
bas ierobežojumi parasti neaizskar tiesības uz brīvību, papildu ierobežojumi (piemēram,
disciplinārsods) var novest pie aizskāruma.91 Tiesības uz brīvību var tikt aizskartas an
izņēmuma gadījumos, ja valsts formāli neierobežo personas brīvību, bet faktiski perso
nai nav iespējams pārvietoties ārpus ierobežotas telpas (piemēram, attiecībā uz bēgļiem
lidostā).92Subjektīvais tiesību uz brīvību elements pieprasa personas piekrišanu brīvībai
ierobežošanai. ECT praksē šis aspekts ir pamatā ticis izvērtēts saistībā ar nepilngadīgc
personu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju brīvības ierobežošanu, īpaši saistībā ar ārst
niecības procesu. Persona var dot piekrišanu brīvības ierobežošanai tikai tad, ja ir spējīga
to darīt.93Apstāklis, ka persona ir dejure rīcībnespējīga, neizslēdz nepieciešamību pēc de
facto piekrišanas.94 Tiesības uz brīvību attiecas arī uz nepilngadīgām personām, tomēr
5. pants ir jāinterpretē kontekstā ar ECTK 8. pantā garantētajām tiesībām uz ģimenei
dzīvi, pieļaujot atbildīgas vecāku varas īstenošanu bērna interesēs.95
33. A N O Cilvēktiesību komitejas 8. vispārējais komentārs norādīja, ka 9. panta pir
mā daļa ir interpretējama kā attiecināma uz visiem brīvības atņemšanas veidiem gan
krimināllietās, gan arī citās lietās attiecībā uz psihisku saslimšanu, klaidonību, narkoti
ku atkarību, izglītības procesu, imigrācijas kontroli utt.96 9. panta pirmās daļas tiesībai
uz brīvību aizskar tādi brīvības ierobežojumi kriminālprocesa ietvaros kā aizturēšana '
vai apcietinājums,98 lai gan Cilvēktiesību komiteja ir konstatējusi brīvības ierobežošanu
arī saistībā ar aizturēšanu imigrācijas, militārās disciplīnas un psihiatriskās ārstniecības
kontekstā.99
4. “ ir tiesības uz [..] personas neaizskaram ību”
34. Satversmes 94. panta vēsturiskā interpretācija nedod skaidru atbildi par jēdziena
“tiesības uz [..] personas neaizskaramību” pievienoto vērtību, salīdzinot ar iepriekš iz
vērtētajām tiesībām uz brīvību.
89 E CT
90 ECT
91 ECT
92 ECT

spriedums
spriedums
spriedums
spriedums

Guzzardi v. Italy. 7367/76, 06.11.1980. Para. 93.-95.
Ashingdane v. UK. 8225/78, 28.05.1985. Para. 42.
Engel and Others v. the Netherlands. 5100/71, 08.06.1976. Para. 59.
Am uur v. France. 19776/92, 25.06.1996. Para. 46.

93 ECT spriedums Storck v. Germany. 61603/03, 16.06.2006. Para. 76.
94 Ibid., para. 74; E CT spriedums Shtukaturov v. Russia. 44009/05, 27.03.2008. Para. 106.
95 ECT spriedums Nielsen v. Denmark. 10929/84, 28.11.1988. Para. 73.
96 General Comment N o 08: Right to liberty and security o f persons (Art. 9). Grām.: Human Rights Instru
ments: Compilation o f General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treat.
Bodies. Un D oc HRI/GEN/l/Rev. 9 (Vol. I), p. 179, para. 1.
97A N O Cilvēktiesību komiteja. Donskov v. Russia. 1149/2002. Report o f the Human Rights Committee. UN
Doc N o A/63/40 Vol. II p. 1, para. 9.4.
98 Eiropas Cilvēktiesību komisijas lēmums Titiahonjo v. Cameroon. 1186/2003. 26.10.2007. Para. 6.5.
99 Joseph S. et al. International Covenant on Civil and Political Right: Cases, Materials and Commentary. 2nd
ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 307.-308.
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Sancrsmes 96. pants paredz, ka “ [ijkvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un
ne : ' jences neaizskaramību”. Sistēmiski interpretējot 94. un 96. pantu, jāsecina, ka
; izr.zi vispārējā formulējumā par neaizskaramību varētu ietilpt tie neaizskaramības
kas nav tieši ietverti 96. vai citos pantos. Prim a facie, Satversmes 96. pants sevī
i
tt būtiskākās kriminālprocesuālās garantijas, kas nav tieši saistītas ar tiesībām uz
Mbo.
B*: esturiskās interpretācijas viedokļa, starpkaru praksē “brīvība” un “personas neīība” varētu būt tikuši izprasti līdzīgi. Latvijas Valsts iekārtas pagaidu noteikumu
:':ter alia noteica, ka “Latvijā pastāv personas [..] neaizskaramība”, vispār nepersonas brīvību. Abi Satversmes sapulces izvērtētie varianti pirmajā teikumā
: . ka “ [p]ersona ir neaizskarama”. Tā kā turpmākajā panta daļā tika runāts tikai
ļp riī= - :Im uz brīvību, kā arī ņemot vērā Satversmes sapulces diskusijas, var pieņemt,
č-:::eni tika uzskatīti par sinonīmiem. Pēc neatkarības atjaunošanas tiesības uz
neaizskaramību neparādījās ne Pamatlikuma projektā, ne KL CPTP. Arī Tautas
partijas sākotnējā projektā 94. panta pirmais teikums paredzēja tikai tiesības
Projekta komisijā tiesības uz personas neaizskaramību parādījās bez jebkādas
papildinot tiesības uz brīvību. Tieslietu ministrijas 8. nodaļas projekts pareztr-ia panta pirmo teikumu galīgajā redakcijā, atsaucoties uz ECTK. Tajā pašā laiministrijas komentārs par Projekta komisijas redakciju reizē vērsa uzmanību
un jēdziena “personas neaizskaramība” neprecīzo apjomu un “neskaidrļo] tā
£ ir dzīvokļa, korespondences neaizskaramību”. Vēsturiskā attīstība pieļauj lasīt
neaizskaramību” divējādi: vai nu kā tiesību uz brīvību sinonīmu, vai arī kā
ijUllI lk n erās pārņemšanu. Lai kura pieeja tiktu izvēlēta, praktiskais rezultāts šķiet diezi ijcriī'- io arī ECT praksē tiesības uz personas neaizskaramību tiek skatītas tiesību
Ibēriju kontekstā.
SiEscikās tiesas Civillietu departaments ir aizstāvējis plašāku interpretāciju: “Sat- 4 pantā noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības uz personas neaizskaramību,
tpcecmāms arī uz darba tiesiskajām attiecībām” saistībā ar psiholoģisko teroru.100
li nesa nav tieši norādījusi uz šī secinājuma juridisko pamatojumu.
-i noteiktu “tiesības uz [..] personisko neaizskaramību” saturu Satversmes
pirmajā teikumā, ir iespējams balstīties uz jēdzieniem “tiesības uz [..] perso~:-sību” ECTK 5. panta pirmajā daļā un “tiesības uz [..] personas neaizskaramīt r r? T 9. panta pirmajā daļā.101 ECT praksē tiesības uz personas neaizskaramību
etētas plašāk kā tiesības uz brīvību. Tiesa ir izmantojusi tiesības uz personas
f panta pirmās daļas kritēriju “likumā noteiktā kārtībā” interpretācijā, lai īpaši
■~ :

^::esas Senāta Civillietu departaments. 20.05.2009. SKC-383/2009. 14.4 punkts,
edziena precīzs atainojums ir problemātisks ne tikai latviešu valodā. Gan ECTK, gan SPPPT
ņu versija lieto jēdzienu “right to [..] security”. Tajā pašā laikā autentiskā franču E CTK versija
"droit à la sûreté”, kamēr SPPPT franču versijā ir atrodama “droit à la sécurité”, krievu versijā
тачную неприкосновенность” un spāņu versijā “derecho [..] a la seguridad personales”. Lai
jr~” r_-ist loģisku izskaidrojumu starptautiskajai autentiskajai praksei, latviskās versijas E CTK tulko: -ir ecinošs: angļu valodas versijas abos gadījumos ir identiskas, un, lai gan krievu valodas versija

runā par neaizskaramību, franču un spāņu valodu versijas ir labvēlīgākas personas drošībai.
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uzsvērtu 5. panta mērķi nepieļaut patvaļīgu tiesību uz brīvību ierobežošanu,102 prasību
rīkoties labā ticībā, normālos apstākļos apzināti neslēpt informāciju par draudošo brī
vības ierobežojumu, kā arī nodrošināt tiesisko paredzamību un iespēju izmantot proce
suālās tiesības.103 ECT ir atsaukusies uz tiesībām uz personas neaizskaramību vairākās
lietās, kad tiesības uz brīvību bija ļoti būtiski aizskartas, piemēram, saistībā ar prettiesis
ku aizturēšanu saistībā ar deportāciju,104patvaļīgu izdošanu105un personu piespiedu pa
zušanu.106Piemērojot šo pieeju Satversmes 94. panta interpretācijai, tiesības uz personas
neaizskaramību uzsvērtu tiesību uz brīvību būtiskumu panta pirmajā teikumā un reizi
būtu sistēmiskās un teleoloģiskās interpretācijas avots otrā panta normai par brīvība?
ierobežošanas tiesiskumu.
36. A N O Cilvēktiesību komitejas praksē jēdzienam “tiesības [..] uz personas drošību'
ir piedots autonoms apjoms. Komiteja ir secinājusi, ka tiesības uz personas neaizskara
mību ir atsevišķa garantija no tiesībām uz brīvību. Komitejas praksē tiesības uz perso
nas neaizskaramību ir piemērotas attiecībā uz valsts pienākumu nodrošināt vispārējc
drošību valstī, kā arī konkrētās personas drošību no trešo personu draudiem vai uzbru
kumiem.107 Valsts pienākumi attiecībā uz personas neaizskaramību šķiet līdzīgi valsts
pozitīvajiem pienākumiem attiecībā uz tiesībām uz dzīvību un tiesībām netikt spīdzinā
tiem, tikai ar plašāku piemērošanas apjomu. Šis pienākums var tikt ielasīts Satversmes
94. pantā atbilstoši Satversmes tiesas de minimis doktrīnai un varētu atbalstīt Civillietu
departamenta viedokli par personas neaizskaramību darba tiesībās.
5. “N evien am ”

37. Otrā teikuma ratione personae apjoms ir identisks pirmajam teikumam, tādēļ ie
priekš teiktais ir tieši attiecināms uz šo situāciju.
6. “nedrīkst atņemt
vai ierobežot b rīv īb u ”
)

38. Satversmes 94. panta otrajā teikumā izteiktajai normai ir cienījama vēsturiskā
perspektīva. Abi Satversmes sapulces izskatītie varianti otrajā teikumā noteica formā
lus kritērijus brīvības atņemšanai: pirmais variants pieprasīja tiesas lēmumu, izņemot
likumā paredzētos gadījumus, kamēr otrais variants prasīja likuma pamatu, koreferenti
Purgaļa skaidrojumā izdarot atsauci uz speciālajiem likumiem. Pamatlikuma pārejas pe
riodam 29. panta pirmā daļa un Konstitucionālā likuma 15. panta pirmā daļa pieļāva brī
vības ierobežošanu “tikai likumā noteiktā kārtībā”. Lai gan atsauces uz likumā paredzēto
kārtību parādījās lielākajā daļā projektu un komentāru, Projekta komisijas piedāvātajās
redakcijās 94. panta otrais teikums netika paredzēts (otrais teikums paredzēja tiesības
uz atlīdzību). Juridiskā komisija pieņēma G. Kusiņa ierosinājumu, papildinot atbilstos:
J. Kaksīša ierosinājumam to ar “vai ierobežot”.
102 ECT spriedums Ocalan v. Turkey. 46221/99, 12.05.2005. Para. 83.
i°3 g e j Spriedums Giorgi Nikolaishvili v. Georgia. 37048/04, 13.04.2009. Para. 53.
104 ECT spriedums Ranjbar and. Others v. Turkey. 37040/07,13.04.2010. Para. 35.-43.
105 ECT spriedums Kaboulov v. Ukraine. 41015/04, 19.11.2009. Para. 129.-131.
106 E CT spriedums Kurt v. Turkey. 24276/94, 25.05.1998. Para. 122.-129.
107 Joseph S. et al. International Covenant on Civil and Political Right: Cases, Materials and Commentary. 2nd
ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 304.-307.
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?9. Tiesību uz brīvību atņemšanas un ierobežošanas jēdziens ir jau ticis izvērtēts no
i? perspektīvas saistībā ar pirmā teikuma ratione materiae apjomu. Tā kā tiesību
K rrn-ibu atņemšana un ierobežošanas noteikšana ir cieši saistīta ar tiesību uz brīvību
ķ t ~ i noteikšanu, iepriekšējā analīze ir mutatis mutandis attiecināma uz šo situāciju.
BfcsfEā būtiskā atšķirība ir apstāklī, ka 94. panta otrais teikums atšķirībā no pirmā teiIncm nerunā par tiesībām uz personas neaizskaramību. Tā kā personas neaizskaramība
i r k skatīta ECTK gaismā, tās nozīme ir tuva tiesībām uz brīvību, tādēļ šķietamā atšķi«T'-i 'trada praktiskas problēmas, pat ja garantijas tiek tehniski ielasītas no citas tiesīfca nr'spektīvas.108 Tā kā SPPPT uzliek valstij papildu pienākumus, prasība pēc rīcības
ļ% -~ u-ima var tikt sistēmiski atvasināta no patvaļīgas rīcības aizlieguma 9. pantā vai
m
-nirējā tiesiskās valsts principa Satversmes 1. pantā. Jebkurā gadījumā Satversmes
WL nirta otrā teikuma garantijas attiecas uz visām situācijām, kas aizskar pirmā teikuma

7. “nedrīkst [..] citādi kā tikai saskaņā ar lik u m u ”
Satversmes 94. panta otrā teikuma vēsturiskā perspektīva ir izvērtēta iepriekšējās
No vēsturiskās interpretācijas viedokļa nav acīmredzami, vai “saskaņā ar likunkai izdara atsauci uz attiecīgajām speciālajām normām (kā uzskatīja Satversmes
r- koreferents J. Purgalis) vai izvirza noteiktas kvalitatīvas prasības likuma formai
trunam (kas varētu izrietēt no ECTK izmantošanas projektos). Lai noteiktu “necitādi kā tikai saskaņā ar likumu” saturu Satversmes 94. panta otrajā teikumā,
arjr- --. ims balstīties uz jēdzieniem “nedrīkst [..] izņemot [..] saskaņā ar likuma noteikw >i.r:bu” ECTK 5. panta pirmajā daļā un “nedrīkst atņemt brīvību bez likumā noteiktā
■ g ra r» un neievērojot tajā paredzēto procedūru” SPPPT 9. panta pirmajā daļā.109
41. ECT prakse ir izvirzījusi vairākas prasības brīvības ierobežošanai, lai atzītu, ka
• ir r : tikusi “saskaņā ar likuma noteikto kārtību”. Brīvības ierobežošanai ir jāatbilst
j p r r t : jiamo nacionālo vai starptautisko tiesību normām. Turklāt likumam ir jāizpilda
m sr- mtatīvi kritēriji:
V i i :r notikusi brīvības atņemšana, ir īpaši būtiski izpildīt vispārējā tiesiskās noteik
tā k nnncipa prasības. Tādējādi ir ļoti būtiski, lai brīvības atņemšanas noteikumi na■fcīiL'-ās un/vai starptautiskajās tiesības būtu skaidri definēti un lai pats likums būtu
(■eczams tā piemērošanā, tā lai tas atbilstu Konvencijā paredzētajam “likumības”
«ziairtam . Šis standarts prasa, lai visi likumi būtu pietiekami precīzi, lai izvairītos no
patvaļības riskiem un atļautu pilsonim, nepieciešamības gadījumā iegūstot pie
■D., O ’Boyle М., Bates E., Buckley С. Law o f the European Convention on Human Rights. 2nd ed.
: Oxford University Press, 2009, p. 122.
* fc b c rē tā jēdziena precīzs atainojums ir problemātisks ne tikai latviešu valodā. Gan ECTK, gan Starptau1 ni-C2 autentiskā angļu versija lieto jēdzienu “right to [..] security”. Tajā pašā laikā, autentiskā franču
-

■trsija lieto jēdzienu “droit à la sûreté”, kamēr Starptautiskā pakta franču versijā ir atrodama “droit
.rite”, krievu versijā “ право на [..] личную неприкосновенность” un spāņu versijā “derecho [..] a

:ad personales”. Lai gan ir grūti atrast loģisku izskaidrojumu starptautiskajai autentiskajai praksei,
■ртаи.!^ versijas E C TK tulkojums nav pārliecinošs: angļu valodas versijas abos gadījumos ir identiskas, un,
krievu valodas versija Starptautiskajā paktā tieši runā par neaizskaramību, franču un spāņu valodu
•labvēlīgākas personas drošībai.
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mērotu padomu, paredzēt, cik tas ir saprātīgi lietas apstākļos, kādas sekas var izrietēr »
noteiktas rīcības.110
Šie kritēriji atbilst vispārējām “likumības” prasībām, ko ECT ir attīstījusi savā prasi
attiecībā uz visu tiesību ierobežojumiem.111
42. A N O Cilvēktiesību komitejas prakse ir līdzīgi pieprasījusi vairāku kritērii- »
pildi. Pirmkārt, brīvības ierobežojumam ir jāatbilst attiecīgajam likumam. Otrkār. ir
pats likums, ne tā piemērošana nedrīkst būt patvaļīgi. Cilvēktiesību komiteja ir atzinu«
ka likuma neparedzamība, pārāk vispārējais formulējums, kas neņem vērā individuli*
apstākļus, vai arī brīvības ierobežošanas soda nesamērība var liecināt par patvaļību
43. Satversmē noteiktais regulējums expressis verbis neparedz citu tiesību uz brīdim
ierobežošanas garantiju kā tikai likuma kārtību. Papildu garantijas var tikt tieši ielasa»
no starptautisko cilvēktiesību normām. Šādu normu neesamības gadījumā līdzīgas ztrantijas būtu iespējams meklēt Satversmes 94. panta un 1. panta teleoloģiskā interr*;
tācijā.
8. Tiesības uz b rīv īb u un starptautisko cilvēktiesību norm as

44. Satversmes 94. pants sastāv tikai no diviem teikumiem, definējot tiesību uz brr
bu esamību un pieprasot to ierobežojuma likumību. Starptautisko cilvēktiesību nom ^
paredz detalizētākas garantijas, kas atbilstoši Satversmes 89. pantam ir ielasāmas kā Sat
versmes 94. panta de minimis saturs. Satversmes 94. pantā ir ielasāmas šādas norrr.^
ECTK 5. panta pirmās daļas (a) līdz (f) punktā izsmeļoši noteiktie brīvības atņemšanā;
pamati; ECTK 5. panta otrajā daļā un SPPPT 9. panta otrajā daļā paredzētā tiesība t_c
informētam par brīvības atņemšanas iemeslu un apsūdzību; ECTK 5. panta trešajā
un SPPPT 9. panta trešajā daļā paredzētās tiesības uz brīvības atņemšanas pārskatīšu.
pirmstiesas laikā un saprātīgu tiesas termiņu; ECTK 5. panta ceturtajā daļā un SPP.-'~
9. panta ceturtajā daļā paredzētā tiesība apstrīdēt lēmumu par brīvības atņemšanu r:
habeas corpus ; ECTK 5. panta piektajā daļā un SPPPT 9. panta piektajā daļā paredzēt
tiesības uz kompensāciju par prettiesisku brīvības atņemšanu (kas jau ir paredzētas vis
pārīgā formā Satversmes 92. panta trešajā teikumā); ECTK Ceturtā protokola 1. panu
paredzētās tiesības netikt ieslodzītam tikai par nespēju pildīt līgumsaistības. Šo norm.
saturs ir nosakāms atbilstoši tradicionālajām starptautisko cilvēktiesību satura noteik>.
nas metodēm.

no 1; c t spriedums Medvedyev and Others v. France. 3394/03, 09.07.2009. Para. 80.
111 Harris D „ O’Boyle M., Bates E., Buckley C. Law o f the European Convention on Human Rights. 2nd ec
Oxford: Oxford University Press, 2009, 133.-137.
112 Joseph S. et al. International Covenant on Civil and Political Right: Cases, Materials and Commentary. 2n;
ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 308.-321.
204

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

' Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu.
It?idzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu
~izemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta.
v : vienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka
z tn u pazemojošam sodam.
Agris Bitāns, Andrejs Judins
Satura rādītājs
tT id s .............................................................................................................. 206
I :inta konstrukcija un tajā definēto tiesību normu savstarpēja saistība un nosacītība ....206
_ Terminoloģija...............................................................................................207
11. Gods un cieņa, reputācija..................................................................... 207
L.2. Pašcieņa un reputācija kā vienots nemantisks labums............................ 209
13. Pazemojoša un cietsirdīga izturēšanās pret cilvēku................................ 211
Z-4. Spīdzināšana.........................................................................................211
I_3. Nežēlīgs un cilvēku cieņu pazemojošs sods............................................212
1 7. esību uz godu un cieņu vēsturiskā attīstība................................................ 213
? 1. Reputācija............................................................................................. 213
?-2. Spīdzināšana.........................................................................................214
4 7 esības uz pašcieņu un reputāciju starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos....216
4 1. Reputācijas aizsardzība starptautiskajos tiesību aktos............................ 216
- 1. Spīdzināšanas, citādas cietsirdīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās,
nežēlīga un cilvēku cieņu pazemojoša soda aizliegums starptautiskajos
tiesību avotos........................................................................................217
1 7 esības uz pašcieņu un reputāciju citu valstu konstitūcijās........................... 220
3 1. Reputācijas aizsardzība citu valstu konstitūcijās.....................................220
: 1. Spīdzināšanas, citādas cietsirdīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās,
nežēlīga un cilvēku cieņu pazemojoša soda aizliegums citu
valstu konstitūcijās................................................................................220
4 7 e>ības uz pašcieņu un reputāciju Latvijas Republikas likumos.................... 221
_smes 95. panta ģenēze.............................................................................. 223
IDeshas uz pašcieņu un reputāciju 1991. gada 10. decembra konstitucionālajā
‘ Par cilvēka un pilsoņa tiesībām un pienākumiem” ................................223
: j uz pašcieņu un reputāciju juridiskā konstrukcija Satversmes 95. pantā.... 224
I 7 esību uz pašcieņu un reputāciju saturs un piemērošana..............................224
1 1. Reputācijas aizskāruma saturs............................................................... 224
2. Izņēmumi atbildībai par reputācijas aizskārumu................................... 228
_ ~ esību uz pašcieņu un reputāciju ierobežošana saskaņā ar likumu...............231
L “ esību uz pašcieņu un reputāciju subjekti....................................................234
4 7 esību uz pašcieņu un reputāciju pārkāpuma sekas......................................236
4 1. Reputācijas aizskāruma gadījumā..........................................................236
4_2. Spīdzināšanas un necienīgas izturēšanās gadījumā................................ 236
205

95. pants

A. Ievads
1. Personas normāla eksistence nevar notikt, nerespektējot tās personību vai ari ne
cienīgi izturoties pret to. Katrai personai piemīt personiskas tiesības uz sava goda uz
cieņas, reputācijas un labā vārda aizsardzību. Tā kā cilvēka cieņas respektēšana ir vier.?
no mūsdienu cilvēktiesību principiem,1tad šim tiesībām nav tikai privāttiesiska nozīme
tās vienlaikus tiek atzītas ari par cilvēktiesībām,2 kas savu atainojumu ir atradušas ari
Satversmes 95. pantā.
1. Panta konstrukcija un tajā definēto tiesību n orm u
savstarpēja saistība un nosacītība

2. Satversmes 95. pants sastāv no trīs patstāvīgām, tomēr savstarpēji saistītām klau
zulām, kas:
• deklarē valsts apņēmību aizsargāt cilvēka godu un cieņu;
• aizliedz cilvēku spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu vai cieņu pazemojošu izturēša
nos pret cilvēkiem;
• aizliedz nežēlīgus vai cilvēka cieņu pazemojošus sodus.
3. Izpratne par personas goda un cieņas aizsardzību ir daudz plašāka nekā tikai aiz
sardzība pret nepatiesu ziņu publisku izplatīšanu. Būtībā ir jārunā par goda un cieņas
(reputācijas) kā vienota nemantiska labuma aizsardzību pret nepamatotu aizskārumuJānorāda, ka šī nemantiskā labuma aizskāruma veidi un formas nav izsmeļoši uzskaitītas
Latvijas Republikas tiesību aktos. Līdz ar to arī Satversmes 95. pantā dotais uzskaitījums
ir jāuztver kā ilustratīvs, nevis kā izslēdzošs.
4. Aizliegums spīdzināt cilvēkus, cietsirdīgi izturēties pret viņiem, pazemot cilvēku
cieņu, kā arī pakļaut cilvēkus nežēlīgiem un cilvēka cieņu pazemojošiem sodiem ir tie
ši saistīts ar Satversmes 95. panta pirmajā teikumā deklarēto valsts apņēmību aizsargāt
cilvēka cieņu un godu. Pantā minētie aizliegumi saistīti arī ar vairākām citām konstitu
cionālām tiesību normām, kas formulētas Satversmes V III nodaļā, piemēram, cilvēki
tiesībām uz dzīvību (93. pants), brīvību un personas neaizskaramību (94. pants), kā ar:
veselību (111. pants).
5. Juridiskā konstrukcija, kas tika izmantota, lai noteiktu attiecīgos aizliegumus, ne
mazina to nozīmi un patstāvīgumu, tomēr nepārprotami norāda, ka spīdzināšana, ne
žēlīga un cietsirdīga izturēšanās pret cilvēku, kā arī nežēlīgi vai cilvēka cieņu pazemo
joši sodi ir viens no personas goda un cieņas (reputācijas) apdraudējumiem. Bieži vien
minētie nodarījumi rada kaitējumu arī cilvēka veselībai, brīvībai un pat dzīvībai, tomēr
Satversmes 95. pantā noteikto aizliegumu pārkāpumi var tikt konstatēti arī tad, ja iztu
rēšanās pret cilvēku nav radījusi cietušajam miesas bojājumus u.c. fizisku kaitējumu, bet
bija par iemeslu psihiskām ciešanām, radīja personai dziļu aizvainojuma izjūtu, šādi no
pietni apdraudot cilvēka godu un/vai cieņu. Tāpat minētie pārkāpumi var tikt konstatēti
arī tad, ja cietušais psihisko traucējamu, vecuma, veselības stāvokļa vai kādu citu aps1 Права человека. Отв.ред. Лукашева Е. Москва: Норма, 2001, с. 143.
2 Ibid., с. 146.-147; Principles o f European Tort Law.Text and Commentary. Wien: SpringerWienNewYork,
2005, p. 171., 173.-174,10:301. pants.
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iē ļ nav bijis spējīgs uztvert izturēšanās pret viņu cietsirdīgo un cieņas pazemojošo
iQL.'C_ru, kaut gan objektīvi tā ietver minēto nodarījumu pazīmes.
»- Personas goda un cieņas aizsardzība ir viena no personas neaizskaramības izpaus_<as līdzās 93., 94., 96.-100., 102., 105., 106., 112., 113. pantā minētajās izpausmēs ir
:k?ē'-ī Satversmē ar mērķi nodrošināt personas nemantisku (garīgu) neaizskaramību.
2. T erm in oloģija

>-aiā jomā angļu valodā tiek lietoti vairāki termini, piemēram, honour, reputation,
āmr-jzr. dignity,3 good name.4 Austrijā tiesības uz godu (the right to honour) attiecas uz
(Bēsēsta cieņu (dignity), novērtējumu ( esteem) un reputāciju (reputation).5
terminu “labais vārds” anglosakšu tiesībās saprot sabiedrības viedokli vai attiek•
uru bauda konkrēta persona sabiedrībā, bet ar cieņu (dignity) - personas goda
Sarescivās sajūtas vai pašcieņu6.
2.1. Gods un cieņa, reputācija
4.
Latvijas judikatūrā tiek norādīts, ka gods un cieņa ir ētikas un morāles kategorijas,
m tirram cilvēkam izpratne par tām var atšķirties. Ar godu saprot personas sabiedrisf c ' vērtējumu, kas ir izveidojies personas darbības rezultātā, bet ar cieņu - personas
K2r>eiriskā vērtējuma atspoguļojumu viņas pašas apziņā, t.i., personas pašnovērtējumu.
San : :r:bas atzinīgs vērtējums ir sasniedzams ilgstošā laikā atbilstoši personas nopel,r=— un, izplatot nepatiesas ziņas, notiek personas vērtības nepamatots samazinājums
■Beedribas acīs.7
3 Spānijā un Šveicē pretstatā Austrijai, Vācijai, Lielbritānijai un Dienvidāfrikai tiek
vērā ne tikai goda objektīvā, bet ari subjektīvā izpratne (cieņa).8 Arī Krievijā,9
p ts ir .ā .;JLatvijā un citās bijušajās padomju republikās11 normatīvi gods un cieņa tiek
•
o f European Tort Law. Text and Commentary. Wien: SpringerWienNewYork, 2005, p. 171., 173.,
ītaclvi Law Dictionary. Ed. by Garner B. St. Paul. Minn.: West Group, 1999, p. 1497; International P rii ?■*.-.icity and Personality Law. Ed. by Henry M. London: Reed Elsevier Ltd., 2001, p. 9., 59., 60., 289;
; B., Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 607., 615; Mullis A., Oliphant K. Torts.
о с. MacMillan Press Ltd. 1997, p. 251; Damages fo r Non-Pecuniary Loss in a Comparative Perspective.
> • r gers H. Wien: SpringerWienNewYork, 2001, p. 16., 49., 122.
: ?~:(ection o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
•VenNewYork, 2005, p. 262.
t l n.620.
i_ cl 620.
tb c s K. u.c. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400. p.). Otrais izd.
:
īpašums. 2000, 635. lpp.
r ?—xectUm o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H „ Warzilek A. Wien:
VenNewYork, 2005, p. 308.-309., 620.-621.
кое право. Часть первая. Под общей редакцией Илларионовой Т., Гонгало Б., Плетнева В.
Норма, 2001, с. 187.-189. Гражданское право. Том 1. Отв. ред. Сергеев А., Толстой Ю. Москва:
г. 2001, с. 322-323. Гражданское право. Том 1. Отв. ред. Суханов Е. Москва: издательство БЕК,
. с 365.-366.
сх гл ч ск и й кодекс Украины: Коментарий. Том I. Под общ ей редакцией Харитонова Е. и
» О. Харьков: Одиссей, 2004, с. 456-457.
еп.
п

r iitkrievijas С К 153. р. Гражданский кодексс Республики Беларусь. Минск: Национальный
информации Республики Беларусь, 2001, с. 119.-120.
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izdalīti kā divi atsevišķi aizsardzības objekti un vienlaikus arī kā priekšnosacījumi, la:
varētu iestāties tiesiskas sekas, t.sk., ari atbildība.
10. Tiesību literatūrā gods tiek izcelts kā sabiedriski nozīmīgs labums, indivīda labi

slava, pozitīvs apkārtējo vērtējums,12 kura mēraukla atrodama paša indivīda uzvedībā
viņa attieksmē pret sociālajām un garīgajām vērtībām, sabiedrību, līdzcilvēkiem.13Vien
laikus ar “godu” tiek apskatīts arī termins “reputācija”, ar kuru saprot apkārtējo lokā (so
ciālas vienības), piemēram, kolēģu, radinieku, klientu u.tml., par personu izveidojušos
viedokli (vērtējumu), kas izpaužas personas sasniegumu atzīšanā, autoritātē, personadarījuma īpašībās, kā, piemēram, kompetence, spējas, profesionalitāte, kas rezultējas da
rījumu jeb profesionālā reputācijā.14
11. Reputācija pati par sevi nav viena lieta, bet gan vērtību kopums.15 Tiesiskā inte
rese ir personas tiesības pieprasīt, lai tās darbības vai uzvedības vērtējums no citām per
sonām tiktu balstīts uz reālajiem apstākļiem un netiktu sagrozīts ar aizskarošām ziņām,
kuras neatbilst īstenībai.16
12. Likumdevējs var reglamentēt tikai personas ārējo izpausmi, savukārt persona?

iekšējie pārdzīvojumi sakarā ar apmelojumu nav pakļaujami regulējumam, taču var tikt
ņemti vērā, nosakot nodarītā morālā kaitējuma smagumu. Personas subjektīvā pašno
vērtējuma (cieņas), kā kvalificējošas pazīmes izdalīšanai nav rodams pamatojums, la;
gan to var izmantot kā blakus pazīmi, vērtējot fiziskās personas aizskāruma smagumu
Turklāt personas subjektīvā pašnovērtējuma (cieņas) kā kvalificējošas pazīmes izmanto
šana neļauj nodrošināt nepilngadīgo, garīgi slimu, personu ar sliktu vai zemu reputāciju,
kā arī juridiskās personas pret nepamatotu reputācijas aizskārumu, taču gan tiesību dok
trīnā, gan tiesu praksē šīm personām tiesiskā aizsardzība tiek atzīta. Ņemot vērā tiesību
normas mērķi, precīzāk būtu lietot kā vispārīgu terminu - “reputācija” attiecībā uz aiz
skarošu ziņu publisku izplatīšanu.
13. Personas reputācijas vai labā vārda aizskārums var notikt ar vārdiem vai arī ar

darbiem.17Visbiežāk reputācija tiek aizskarta ar nepatiesu un aizskarošu ziņu izplatīša
nu, piemēram, masu informācijas līdzekļos. Taču reputācijas aizskārums var notikt ari
ar publiski veiktu darbību. Lai aizskārums notiktu publiski, nepamatotu un aizskarošu
ziņu izplatīšanai, piemēram, ar masu informācijas līdzekļu (TV, radio, avīžu, sarakstei
12 Hamkova D. Gods un cieņa kā krimināltiesiskās aizsardzības objekts Baltijas reģionā. Jurista Vārds, 200Г
8. maijs, Nr. 19 (472).
13 Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Sevišķā daļa. 4. grāmata. Rīga: AFS, 1999, 100. lpp.
14 Hamkova D. Gods un cieņa kā krimināltiesiskās aizsardzības objekts Baltijas reģionā. Jurista Vārds, 2007.
8 .maijs, Nr. 19 (472).
15 Abraham К. The Forms and Functions o f Tort Law. N ew York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 251.
16 Mullis A., Oliphant K. Torts. London: MacMillan Press Ltd. 1997, p. 253. Гражданское право. Часть первая.
Под общей редакцией Илларионовой Т., Гонгало Б., Плетнева В. Москва: Норма, 2001, с. 187.
17 Blackstone W. Commentaries on the Laws o f England. A Facsimile o f the 1st Edition o f 1765-1769. Vol. III.
O f Private Wrongs (1768). Chicago: The University o f Chicago Press, 1979, p. 123.-127; Abraham K. Th:
Forms and Functions o f Tort Law. N ew York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 251.
208

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

: -līdzību bez aizskārēja un cietušā ir jābūt zināmai vismaz vēl vienai personai.18
darbības publiskuma un plašuma pakāpe var ietekmēt atbildības apmēru.
U . Personas reputāciju bez ziņu publiskas izplatīšanas var aizskart arī ar darbībām,
. bez publiska rakstura, spīdzināšanu, necilvēcisku vai pazemojošu attieksmi,
i _ medicīniskiem eksperimentiem u.tml.19 Par personas cieņu aizskarošām tiek
; iri darbības “viens pret vienu”, piemēram, nepiedienīgs žests, aizskaroša vēstule
. necenzēti izteikumi u.tml.20Latvijas tiesu praksē par godu un cieņu aizskarofc iin z^ ’vriminējošu tika atzīta kluba apsarga rīcība, kurš neielaida klubā invalīdu.21 Par
■er'J.īc:"- aizskarošu tiesa atzinusi arī rasu diskrimināciju, piemēram, gadījumā, kad
l A t ur itīti reklāmas materiāli, kuros melnas ādas krāsas personas tika nostādītas nevēiiiKL<. _T- negatīvā statusā,22kā arī citos gadījumos.23
15. Analizējamās tiesību normas būtība nav aprobežojama tikai ar personas goda
ac
aizskārumu, bet attiecināma arī uz vispārēju personas pašcieņas aizskārumu,
IftotTir notikt arī nepubliski, piemēram, ar spīdzināšanu. Likumdevēja griba ir vērsta
mr rerionas nemantiskā labuma - personas (cilvēciskās) pašcieņas, kas ir saistīta gan
ar rcr>: r.as publiskā vērtējuma (labā vārda vai slavas), gan ar iekšējiem, garīgiem pāriSŪK - _ :em, aizsardzību pret aizskarošu darbību. Tulkojot teleoloģiski, ir jāsecina, ka
īl ir tiesības uz savas reputācijas (pašcieņas) aizsardzību pret nepamatotu aizskāiri tajos gadījumos, kad bez tiesiska pamata (leģitīmas intereses) (1) tiek izplatīta
bet aizskaroša ziņa vai (2) tiek izplatīta personas privāta informācija, t.i., notiek
la pārkāpums, vai, arī (3) aizskārums ir noticis ar necienīgu izturēšanos bez
l elementa.
2.2. Pašcieņa un reputācija kā vienots nemantisks labums
16. Kaut gan visbiežāk reputācijas aizskārums var notikt ar nepatiesas informācijas
irx -> in u , tomēr, lai konstatētu personas reputācijas aizskaršanu, publiskuma elements
•m cagāti nepieciešams. Piemēram, CL 2 3 5 2 .^ ^ ^ otrajā daļā tieši piemin gadījumu,
m T*t r - ; : ; ; t io n o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
Ц ггги .-.' :enN'ewVot k, 2005, p. 64.-66; Mullis A., Oliphant K. Torts. London: MacM illan Press Ltd., 1997,
ж - z— 2-1: Torgāns К. u.c. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400. p.).
(■tra? -devums, Rīga: Mans īpašums, 2000, 636. lpp.; Малеина М . Защита личных неимуществунных
Щит w>se'тских граждан. Москва: Знание, 1991, с. 61; Гражданское право. Часть первая. Под общей
р а к ю г й Илларионовой Т., Гонгало Б., Плетнева В. Москва: Норма, 2001, с. 189-190; Гражданское
I— иг Том 1. Отв. ред. Сергеев А., Толстой Ю. Москва: Проспект, 2001, с. 323; Гражданское право:
ф
—;ч а х . Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные
■ ш и ггж ствен н ы е права. Отв. ред. Суханов Е. Москва: WoltersKluwer, 2006, с. 421-422.
* -~_-а;-ский кодекс Украины: Коментарий. Том I. Под общей редакцией Харитонова Е. и Калитенко
Л 1 гс ъ м в : Одиссей, 2004, с. 457.
* ^нсяевский А. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и
■ Ifc fs tc i практики. Москва: WoltersKluwer, 2004, с. 128. Jānorāda, ka kā likumīgais prasības pamats ir
atiešu ziņu izplatīšana, bet vispārīgā civiltiesiskā atbildība par nodarīto morālo kaitējumu.
ж H g ü apgabaltiesas 11.07.2005. spriedums lietā: С 2020/3. N av publicēts.
apgabaltiesas 02.12.2002. spriedums lietā: C-2200/6. Nav publicēts; Augstākās tiesas Civillietu tiesu
mmsr.j 99.04.2003. PAC-244. Nav publicēts.
* T-gL- Latgales priekšpilsētas tiesas 08.09.2003. spriedums lietā: C29240503.
209

95. pants

kad personas godu un cieņu aizskarošās ziņas, kas neatbilst patiesībai, tiek ietvertas do
kumentā, nenorādot uz šī dokumenta publisku izplatīšanu.
17. Personas reputācija var tikt aizskarta arī ar cita veida darbību vai bezdarbību,
piemēram, personas nepamatotu pārmeklēšanu veikalā, ko veic tā apsardzes darbinieki.
Uz reputācijas apdraudējumu, kas nav saistīts ar ziņu izplatīšanu, norāda arī Krimināl
procesa likuma 139. panta trešā daļa,24 uzsverot, ka pret personu, kura piedalās izmek
lēšanas darbībā, aizliegts pielietot vardarbību, draudus, melus, kā arī citas pretlikumīgas
un morāles normām neatbilstošas darbības vai tādas darbības, kas apdraud personas
dzīvību vai veselību vai aizskar personas cieņu.
18. Par personas neaizskaramības pārkāpumu saskaņā ar “Eiropas cilvēktiesību un
pamatbrīvību konvencijas” 3. pantu, tiek atzīti gadījumi, kad persona ir tikusi pakļauta
spīdzināšanai,25 kā arī ir cietsirdīgi vai pazemojoši ar viņu apgājušies vai sodījuši.26 Bla
kus spīdzināšanai27personas fiziskā neaizskaramība un cilvēciskā cieņa var tikt pārkāpta
arī, veicot piespiedu izmēģinājumus ar cilvēkiem, izmantojot psihiatriju nemedicīnis
kiem mērķiem.28
19. Cilvēka cieņas respektēšana savu atainojumu rod arī medicīnā, kur attiecības nav

saistītas ar publiskumu. Piemēram, “Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību
bioloģijā un medicīnā: konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu”291. pants nosaka
dalībvalstij pienākumu aizsargāt visu cilvēku cieņu kopā ar citām tiesībām un pamatbrīvībām saistībā ar bioloģijas un medicīnas zināšanu izmantošanu. Arī Ārstniecības
likums30nosaka pacienta tiesības uz cieņpilnu ārstēšanu un aprūpi (6. pants.).
20. Arī patiesu ziņu, piemēram, par sodāmību vai veselības stāvokli izplatīšana bez
tiesiska attaisnojuma (bez leģitīmas intereses) var aizskart personas pašcieņu. Jānorāda,
ka katrā gadījumā ir jāpierāda sabiedrības leģitīmās intereses esamība.
Ar personas neaizskaramību tiek garantēta tās tiesības uz cieņu.31 Šīs tiesību normas
ietvaros gods un cieņa, reputācija un pašcieņa ir vienota nemantiska labuma izpausme.
Šis labums ir personas nemantiska (garīga) autonomija, un valsts uzdevums ir nodroši
nāt personas personisku neatkarību, t.sk., arī personas reputācijas un pašcieņas neaiz
skaramību.
24 Kriminālprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005. 11. maijs, Nr. 74 (3232).
25 Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000, 72.-73. lpp.
26 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная
хартия: право и практика. Москва: издательство Московского независимого института междуна
родного права, 1998, с. 133-141.
27 Стецовкий Ю. Право на свободу и личную неприкосновенность: Нормы и действительность.
Москва: Дело, 2000, с. 315.-363.
28 Ibid., с. 272.-314.
29 1997. gada 4. aprīļa Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: starptautiska
konvencija. Latvijas Republika pievienojās konvencijai ar 10.12.2009. likumu Par Konvenciju par cilvēktie
sību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2009. 30. decembris, Nr. 205
(4191).
30 Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soji, 2000; Ārstniecības likums: LR li
kums. Latvijas Vēstnesis, 1997. 1. jūlijs, Nr. 167 (882/883).
31 Права человека. Отв.ред. Лукашева Е. Москва: Норма, 2001, с. 144-145.
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2.3. Pazemojoša un cietsirdīga izturēšanās pret cilvēku
11

Par pazemojošu izturēšanos pret cilvēku atzīstama rīcība (darbība vai bezdarbī*rada personai dziļu personisku negatīvu psiholoģisku pārdzīvojumu - apkaunourzz _n aizvainojuma izjūtu. Pazemojošas izturēšanās kritēriji un pazīmes nav precīzi
neīrētas normatīvajos aktos un tiesu praksē - secinājumi par to, vai konkrēta rīcība
ja zsrr.o cilvēku, var tikt izdarīti pēc vispusīgas situācijas izvērtēšanas, ņemot vērā iztuKsir. I> ārējo izpausmi, faktus, kas raksturo personu, attiecīgās izturēšanās iemeslus, ar
i
lītās sekas utt.
22. Svarīgi ievērot, ka pazemojošas izturēšanās konstatācijai nepietiek vien ar to, ka
rersona novesta līdz tādam psihoemocionālajam stāvoklim, ka izjūt dziļu apkau: _mu un aizvainojamu. Konkrēta izturēšanās pret cilvēku var tikt atzīta par pazemo_ vispusīgi izvērtējot gan subjektīvos, gan arī objektīvos apstākļus, kas raksturo konc - r : '.tuāciju. Visbiežāk tiek vērtēts - vai vidusmēra jūtīgs cilvēks izjustu nepamatotu
ж п .: r.ifku negatīvu psiholoģisku pārdzīvojumu konkrētajā situācijā.
23. Cietsirdīga izturēšanās pret cilvēku saprotama kā nežēlīga, bezjūtīga vai arī vienič n s a izturēšanās pret citu personu, kuras rezultātā viņai tiek radīta dziļa apkaunojuma
ш i_r. ainojuma izjūta. Cietsirdīgas izturēšanās rezultātā personai var tikt radīts arī cits
u . ': ;m s (piemēram, fiziskās sāpes, miesas bojājumi, nāve), kas ir vērā ņemams, lemjot
лиг ::. vai personas rīcība pārkāpj Satversmes 95. panta aizliegumus.
2.4. Spīdzināšana
14.
Jēdzienam “spīdzināšana” ir kriminālprocesuāla izcelsme. Ar to apzīmēja ap_ i:(aizdomās turētā) mocīšanu, vairākkārtīgu vai ilgstošu sāpju vai lielu ciešanu
-Uann personai nolūkā atklāt noziedzīgu nodarījumu, iegūt pierādījumus krimi: _ r * :cesā. Vēsturiski spīdzināšana tika uztverta kā viens no kriminālprocesuālajiem
- T-m entiem ; neapšaubot pašas spīdzināšanas pieļaujamību, viduslaiku normatīvie
a r refinēja tās piemērošanas priekšnosacījumus un kārtību, turklāt spīdzināšanas ceļā
e r : : : pierādījumu ticamība pati par sevi netika apšaubīta.
25. Latviešu konversācijas vārdnīcā jēdziens “spīdzināšana” ( quaestio, tortura - lat.,
- ~z£T. Tortur - vāc., pina, tortyr - zviedr., пытка - kr., Tortury - pol.) tiek skaidrots kā
le š īi procesa līdzeklis piespiest apsūdzēto atzīties, sagādājot viņam fiziskas sāpes vai
_-._io t ar tām ( Territio - lat.).32 Atbilstoši “Lielajai enciklopēdiskajai vārdnīcai” spīicnīšana ir kāda cilvēka mocīšana kā soda veids, vai arī lai liktu tam atzīties vai sniegt
.;. ru; ietilpa romiešu likumos un bija inkvizīcijas pratināšanas metode.33
26. Starptautisko tiesību normu un tiesu prakses ietekmes dēļ spīdzināšanas jēdziena
ur r.n e ir paplašinājusies, un tā vairs nav saistīta vien ar kriminālprocesu. Spīdzināšana
г p ro ta m a kā īpaša cietsirdīga rīcība, apzināti radot personai ļoti nopietnas un nežē----- - r.ziskās vai/un garīgas ciešanas nolūkā sasniegt kādu konkrētu mērķi. M. Novāks
ЩКУоуак) spīdzināšanu raksturojis kā tiešu un apzinātu uzbrukumu cilvēka personības
1 : šoe A., Būmanis A., Dišlers K. Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga: Gulbis A., 1927, 20. sēj. 2004.4 H 1 . sleja.
* ri
Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga: Jumava, 2003.
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un cieņas kodolam, kurš tāpat kā verdzība vērsts uz cilvēciskuma noniecināšanu. Ja ver
dzība ex lege atņem upurim cilvēka statusu, ļaujot vergturim īstenot neierobežotu tiesis
ko varu pār upuri, spīdzināšana nozīmē faktiskās varas izmantošanu pār citu personu.
Verdzība un spīdzināšana ir divas galējās dehumanizācijas formas, kas noniecina cilvēka
cieņu un godu.34
27. Jēdzienam “spīdzināšana” ir arī krimināltiesiska nozīme, tomēr mūsdienu inter
pretācijā tas nav kriminālprocesuālais instruments pierādījumu iegūšanai vai nostipri
nāšanai, bet gan nodarījums, par kura izdarīšanu vainīgo personu var saukt pie krimi
nālatbildības. Krimināltiesībās spīdzināšana nozīmē īpaši nežēlīgu apiešanos ar perso
nu - darbības, kuras raksturo vairākkārtīga vai ilgstoša sevišķu sāpju vai lielu ciešanu
sagādāšana cietušajiem (pēršana, knaibīšana, termiskā iedarbība u.tml.). Spīdzināšanas
konstatēšana ir pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, prokurora un tiesas kompetencē. Da
žos Krimināllikumā aprakstītos noziegumu sastāvos spīdzināšana ir atzīta par noziegu
mu kvalificējošo pazīmi.35
28. Par spīdzināšanu atzīstamā rīcība ietver pazīmes, kas raksturo cietsirdīgu, nežēlī
gu vai/un cieņu pazemojošu izturēšanos pret cilvēku. Tomēr ne katra cietsirdīga un cieņu
pazemojoša izturēšanās ir spīdzināšana. Pamatkritērijs, kas ļauj norobežot spīdzināšanu
no citām darbībām, ir ar noteikto rīcību radītās fiziskās un garīgās ciešanas intensitāte.
Nedz normatīvajos aktos, nedz tiesu prakses materiālos nav precīzi noteikts, kādos gadī
jumos cietsirdīga izturēšanās pret cilvēku vērtējama kā spīdzināšana - katrā konkrētajā
gadījumā tas ir fakta jautājums; secinājumi par to, vai rīcība atzīstama par spīdzināšanu
izdarāms, vispusīgi izanalizējot un izvērtējot visus ar konkrētu lietu saistītos objektīvos
un subjektīvos apstākļus.
29. Spīdzināšana ir absolūti aizliegta gan ar nacionālajiem, gan arī starptautiskajiem
tiesību avotiem. Turklāt šis aizliegums ir tik stingrs, ka valstu pienākums ir ne tikai aiz
liegt spīdzināšanu un sodīt par aizlieguma neievērošanu, bet arī rīkoties tā, lai novērstu
cilvēku spīdzināšanu. Spīdzināšanas aizliegums ir saprotams kā ius cogens, proti, per
sonai jāatbild par citu cilvēku spīdzināšanu pat tad, ja viņa rīcība tieši nav aizliegta ar
nacionālajām vai starptautiskajām tiesību normām.36
2.5. Nežēlīgs un cilvēku cieņu pazemojošs sods
30. Kaut gan sodam kā valsts negatīvai reakcijai uz personas izdarīto likumpārkāpu
mu ir represīvais komponents, tā mērķis nav sagādāt pārkāpējam fiziskas ciešanas vai
pazemot cilvēka cieņu. Soda mērķis, t.i., rezultāts, ko valsts grib panākt, to piemērojot,
ir atjaunot taisnīgumu, aizsargāt sabiedriskās intereses, panākt, lai pārkāpējs un citas
personas pildītu likumus un atturētos no likumpārkāpumu izdarīšanas.
31. Soda piemērošana pārkāpējam izpaužas nodarījuma nosodījumā, noteikto per
sonas tiesību un brīvību ierobežošanā. Tomēr valsts tiesības, nosakot pārkāpējiem re34 Nowak M. M cArthur E. The United Nations Convention against Torture. A commentary. Oxford: Oxford
University Press, 2008, p. 1.
35 Judins A. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: RaKa, 1999, 204. lpp.
36 Skat. Burchard C. Torture in the Jurisprudence o f the Ad Hoc Tribunals: A Critical Assessment. Journal o f
International Criminal Justice, Vol. 6 , 2008, p. 161.
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aresīias veidu un apjomu, nav absolūtas. Fakts, ka persona ir izdarījusi likumpārkāpur _ nenozīmē valsts atteikšanos respektēt pārkāpēja tiesības, godu un cieņu. Gan soda
:■ r-.ērošanas brīdī, gan tā izpildes laikā personu nedrīkst spīdzināt, pazemot personas
nenu. izturēties pret viņu nežēlīgi.
32. Soda piemērošanas fakts un ar to saistītie uzvedības ierobežojumi objektīvi var
-ai:: pārkāpējam psihiskās ciešanas. Nolūkā novērst jauna likumpārkāpuma izdarīšanu
r - ārīgi, lai persona, izciešot sodu vai izpildot ar piemēroto sodu uzliktos pienākupārvērtētu iepriekš izdarīto, vaļsirdīgi nožēlotu to un nolemtu nākotnē atturēties
■o ‘.Idas uzvedības, kas var radīt kaitējumu sabiedrībai un citām personām. Vienaldzīga
piemērošanas uztvere neatbilst valsts un sabiedrības interesēm. Tomēr, lai izraisītu
n± 2_tk> psihoemocionālo reakciju, likumpārkāpēju nedrīkst pazemot, nav pieļaujama
le^imērīga viņa tiesību ierobežošana un nevajadzīgu ciešanu sagādāšana viņam.
33. Soda veidiem un to piemērošanas kārtībai jābūt precīzi definētai normatīvajos
akros, un tiem jāatbilst Latvijai saistošajiem starptautisko tiesību standartiem, kas nepie•i— personas spīdzināšanu, cietsirdīgu un nežēlīgu izturēšanos pret cilvēkiem.
3. Tiesību uz god u un cieņu vēsturiskā attīstība

3.1. Reputācija
34. Jau Senajā Romā personas varēja saņemt civiltiesisku aizsardzību no nepamatota
-Kāruma - sakarā ar rupju nolamāšanu ( convicium vai convicium adversus bonos m on; neslavas celšanu (ne quid infamandi causa fia t) vai apmelojumu (diffam atio)?7
35. Anglosakšu tiesības salīdzinoši sen pazīst privāto netaisnību (private wrong), kas
-inls sakarā ar personas reputācijas vai labā vārda aizskārumu gan vārdos, gan darbos.38
_ i- gan anglosakšu tiesībās tiek izdalīts slander and libel ( slander ir mutisks aizskarošs
r -V.nojums un libel ir rakstveida vai citāda veida tehniski veikts aizskarošs paziņojums),39
: ~iēr no praktiskā aspekta atšķirība starp šiem jēdzieniem nav būtiska.40
36. Vietējo Civillikumu kopojuma 4560. pants paredzēja civiltiesiskas sekas par goda
i_i?kārumu, par šādu aizskārumu bija tieši paredzēts pienākums maksāt naudas atlīdzī: _ par goda atņemšanu vai samazināšanu vai arī cietušajai bija alternatīva tiesība prasīt
З.а.]. Система римского права. На правахъ рукописи. Rīga: Armijas spiestuve, 1925, с. 276;
1 *ле в Д. Римское частное право. Учебник для вузов. М осква: И Н Ф Р А М -Н О Р М А , 1997,
- -'N■'.-559; Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. Москва: Юридическая
-г-гтатура, 1989, с. 92. Jānorāda, ka tika atzīts arī personas goda un cieņas aizskārums sakarā ar nevainības
^ criu dēju m u gan godājamām sievietēm, gan jebkura dzimuma mazgadīgajiem. Дождев Д. Римское
^ ~ . ч о е право. Учебник для вузов. Москва: И Н Ф Р А М -Н О Р М А , 1997, с. 559.
* - -ukstone W. Commentaries on the Laws o f England. A Facsimile o f the 1st Edition o f 1765-1769. Vol. III.
- r Private Wrongs (1768). Chicago: The University o f Chicago Press, 1979, p. 123.-127.
*
G. Law o f Obligations and Legal Remedies. London: Gavendish Publishing Limited, 2001 p. 472; Abra•-in K. The Forms and Functions o f Tort Law. N ew York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 252; Collins M.
T V Law o f Defamation and the Internet. Oxford: University Press, 2001, p. 41.-43; Dobbs D. Law o f Remedies.
M raul, Minn.: West Publishing Co., 1993, p. 626.-627; The Protection o f Personality Rights against Invasions
- SLīss Media. Ed. by. Koziol H., Warzilek A. Wien: SpringerWienNewYork, 2005, p. 61.-62.
* 5-irendt E „ Hitchens L. Media Law. Cases and Materials. London: Pearson Education Limited, 2000,
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no aizskārēja atvainošanos, kas norāda uz morālā kaitējuma atzīšanu. Savulaik, pieņe
mot CL, līdzīgi kā Vācijā,41 tika izdarīta atkāpe no goda un cieņas civiltiesiskās aizsar
dzības, paredzot atbildību par tā aizskaršanu Sodu likumā.42Taču vēl šobrīd, piemēram.
rakstisks personas reputācijas aizskārums (libel) Lielbritānijā arī tiek atzīts par krimināli
sodāmu nodarījumu un Francijā neslavas celšana sakarā ar nepatiesu faktu izziņošanu ir
krimināltiesas kompetence.43 Līdzīgi tas ir arī Krievijā.44 Tomēr jaunākās tendences lie
cina, ka personas reputācijas aizsardzība pret neslavu ar krimināltiesiskajiem līdzekļiem
netiek atbalstītas, piemēram, Eiropas Padome aicina dekriminalizēt neslavas celšanu,
kam sekoja arī Latvijas likumdevējs.
37. Atjaunojot CL, likumdevējs to papildināja ar 2352.apantu46un vēlāk - 1635. pan
tu ar trešo daļu, pamatoti atjaunojot goda civiltiesisku aizsardzību un skaidri norādot, ka
goda un cieņas aizskārums var radīt nemantisku, t.s., morālo, kaitējumu. Bez CL 2352.
panta goda un cieņas tiesisku aizsardzību nodrošina daudzi likumi.
3.2. Spīdzināšana
38. Spīdzināšanas, cietsirdīgas, cieņu pazemojošas un nežēlīgas izturēšanās, kā arī
nežēlīgu un cilvēku cieņu pazemojošu sodu aizliegums ir vairāku gadsimtu ilgušās tiesī
bu normu attīstības rezultāts.
39. Taliona princips, kas senajos laikos reglamentēja atbildes reakciju uz (1) likum
pārkāpumu izdarīšanu; (2) atriebību un iebiedēšanu, kas ilgus gadus tika uztvertas kā
soda piemērošanas mērķis, (3) aizdomās turēto un apsūdzēto spīdzināšana, ko uzskatīja
par piemērotu instrumentu kriminālprocesuālo pierādījumu gūšanai, līdz pat apgaismī
bas laikmetam vēsturiski veidoja tos kontrapunktus, kas nodrošināja iespēju XX gad
simtā kategoriskā formā aizliegt spīdzināšanas, cilvēka cieņu pazemojošu izturēšanos,
nežēlīgus un cilvēka cieņu pazemojošus sodus.
40. Č. Bekārija X V III gadsimta darbā “Par noziegumiem un sodiem” (“ Dei delitti e
delle репе” ) ir rakstījis, ka vairumam tautu apsūdzēto spīdzināšana kriminālprocesa ie
tvaros ir cietsirdība, kas iesvētīta ar paražām.47 Dažkārt spīdzināšanu izmantoja, prati
not arī lieciniekus, sevišķi vergus un dzimtcilvēkus.48 Spīdzināšanu piemēroja antīkajā
41 The Protection o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
SpringerWienNewYork, 2005, p. 155.-156.
42 Skat. Sodu likums ar komentāriem. Sastādījuši: Mines P., Lauva J. Neoficiāls izdevums. Rīga: Valsts
tipogrāfija, 1938, 249.-266. lpp.
43 The Protection o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
SpringerWienNewYork, 2005, p. 62., 123., 622.
44 Эрделевский А. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и
судебной практики. Москва: WoltersKluwer, 2004, с. 143.
45 Skat. Eiropas Padomes Ministru komitejas 2008. gada 11. jūnija rekomendāciju “Towards decriminalisation
o f defamation” 1814 (2007). Pieejams: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/AS(2008)Recl814&Language
=lanEnglish&Ver=final. Lai gan Latvijas tiesību zinātnieku vidū nav viennozīmīga atbalsta dekriminalizācijai,
skatīt, piemēram, Liholaja V. Rekviēms godam. Jurista vārds. Nr. 8 (551), 2009. 24. februāris.
46 N o 01.03.2006. 2352.ap. numerācija ir mainīta uz 2352.1.
47 Beccaria C. On Crimes and Punishment, Chapter 16 O f Torture. Pieejams: http://www.crimetheory.com/
Archive/Beccaria/index. html.
48 Švābe A., Būmanis A., Dišlers K. Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga: Gulbis A., 1927, 20. sēj., 2004,
38915.-40959. sleja.
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ar romiešu tiesībām spīdzināšana pārgāja visās romiešu kultūras mantinieku
Viduslaikos to pārņēma ķeceru vajāšanai radītās inkvizīcijas tiesas, plaši piemē_ : _rviu un raganu prāvās. Ar laikiem spīdzināšana sasniedza visplašāko izplatību
tieva, par kriminālprocesa neatņemamo sastāvdaļu. Vācijā līdz pat X V I gadsimta sāC i . - tiesību grāmatas neparedzēja spīdzināšanu, bet tā bija jau tik izplatīta, ka ConCriminalis Carolina49 bija spiesta spīdzināšanas lietošanu ierobežot ar stingriem
īiem: spīdzināt tika atļauts tikai pēc drošiem norādījumiem, un pati atzīšanās ir
*
rādījums, ne pierādījums; nepieciešams arī atzīšanas apstiprinājums ārpus moku
ratificatio) un tās pārbaudīšana ar citiem lietas apstākļiem ( verificatio ), atkārtota
ifj’ c r-'iia n a nebija atļauta bez jauniem norādījumiem.50
41 Kriminālprocesa ietvaros izmantotie spīdzināšanas veidi un paņēmieni ir bijuši
■
eidīgi un līdz pat 1768. gada Terēzes kodeksam ( Constitutio Criminalis Theresia> • tiesību aktos tie netika definēti. Piemērojot spīdzināšanu, tiesneši rīkojās pēc
tu iuristu izdotām rokasgrāmatām, no kurām pazīstamākās (arī Latvijā lietotās)
ir - ’ ' iruša, Karpcova, Brunemana u.c. Praksē bieži izmantoja tādus spīdzināšanas veiJttEs — 1 pēršana; (2) apsūdzētā uzvilkšana gaisā pie aizmugurē sasietām rokām, piets trr. ?:e kājām dažādus smagumus; (3) roku un kāju notīšana ar asu virvi; (4) locekļu
■oeršina vai lauzīšana uz moku sola vai kāpnēm dažādos veidos, (5) kāju, roku, galvas
« 2 tikla saspiešana, iespīlējot tos sevišķos rīkos, piemēram, kāju un īkšķu skrūvēs (spānesu _m skotu zābaks), galvas un kakla riņķos ar izciļņiem; (6) spīdzināšana ar uguni:
1s _• r ī Ju un muguras turēšana virs uguns, (7) krūšu aptriepšana ar degošu darvu, piķi,
i>ku, padušu dedzināšana ar svecēm u.c. veida mokas. Dažreiz apsūdzētajam ne
i r i ir: aizmigt, nedeva ēst vai dzert.51
42.
Spīdzināšanu iedalīja vairākās pakāpēs, kuru skaitu iepriekš noteica tiesa. Spīdziiš s a ri -akās ar iebiedēšanu ( territio ), ko izdarīja vārdiem ( territio verbalis), ārpus moku
H T ii- vai darbiem ( territio realis), ievedot apsūdzēto moku telpā, izrādot moku rīkus un
ja: -rliekot tos.
Apgaismības laikmetā spīdzināšanu kā nežēlīgu un netaisnu procesa līdzekli
« i t i iekarot daudzi juristi un domātāji. Sevišķu ievērību guva Voltēra un Bekārija darbi
51 riisim ta otrajā pusē. 1740. gadā spīdzināšanu atcēla Prūsijā, 1770. gadā - Dānijā
jx Nikiijā, 1787. gadā - Austrijā, 1789. gadā - Francijā, bet 1816. gadā pāvests aizliedza
mczināšanu kanoniskās tiesās.52
44.
Latvijā spīdzināšana ieviesās vienā laikā ar Ziemeļvācijas valstīm, bet pirmais nozināmais spīdzināšanas gadījums ir Rīgas pilsētā 1511. gadā iztiesātā Babītes zemn e c - nemieru lietā. Spīdzināšanu lietoja arī raganu prāvās kopš X V I gadsimta sākuma.
%»irdnāšanas ieviešanu sekmēja arī Karolinas recepcija, jo tās procesa noteikumi atsevištīs l i l ijas daļās, sevišķi Kurzemes hercogistē, bija spēkā līdz pat XIX gadsimtam Vidze*

* -itutio Criminalis Carolina-Langbein, John H. Prosecuting Crime in the Renaissance: England, GerFrance, Cambridge: Harvard University Press, 1974. p. 259-308.
>vābe A, Bümanis A., Dišlers K. Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga: Gulbis A., 1927,20. sēj. 2004.
. turpat.
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mē un Rīgā. Zviedru laiku sākumā spīdzināšanu legalizēja, ierobežojot to ar nosacījuma
ka ikvienā gadījumā spīdzināšanai jāsaņem hoftiesas vai rātes atļauja. Bet zviedru tiesīb_
un doktrīnas ietekmē Vidzemē aizliedza spīdzināšanu jau Kārlis XI ar 1686. gada 22. de
cembra reskriptu Vidzemes hoftiesai, atzīstot, ka spīdzināšana neder patiesībai noskaid
rošanai. Vidzemes tiesas sākumā negribēja ar šo spīdzināšanas aizliegumu samierinātieun Kārļa XII laikā atkārtoti centās panākt tā atcelšanu, motivējot lūgumu ar nevācu zem
nieku spītīgo dabu un vieglu iespēju noziedzniekiem pārbēgt pār robežu. Šos lūgumu?
Kārlis X II neievēroja, lai gan dažās atsevišķās prāvās atļāva no tā atkāpties. Krievu laiko?
spīdzināšanas aizliegums palika spēkā līdz ar pārējām zviedru laiku tiesībām, kaut gan
faktiski tiesnešu rīcībā palika dažādi spīdzināšanas paveidi - nežēlīgs cietuma režīms
bargi disciplinārie miesas sodi un tā saucamā garīgā spīdzināšana, ko grūti bija normēt un
kas sekmigi atvietoja senāko tiešo spīdzināšanu. Katrīnas II soļi pret spīdzināšanu (1767.
un 1777. gadā) un Aleksandra I 1801. gada 27. septembra rīkojums nespēja tiesas atturēt
no spīdzināšanas izmantošanas kriminālprocesā, kā to var vērot 1802. gada Kauguru ne
mieru prāvā u.c. Kurzemē un Latgalē spīdzināšanu lietoja līdz X V III gadsimta beigām un
Kurzemē īpašas moku telpas pastāvēja Jelgavā, Kuldīgā, Sēlpilī u.c.53
45. Daudz grūtāk visos laikos un novados bija apkarot spīdzināšanu t.s. ārpus tiesas
pratināšanā, ko izdarīja muižas administrācija. To viegli varēja ietekmēt tīri personīgas
attiecības pratinātāja un pratināmā starpā, un tā izvērtās dažbrīd par vienkāršu atriebī
bas aktu.54
46. Spīdzināšanas aizliegšanu kriminālprocesā ietekmēja gan praktiskie apsvērumi
(pamats šaubīties par liecībām, kas sniegtas spīdzināšanas laikā vai ari baidoties no tās),
gan arī Apgaismības laikmeta domātāju darbi un atzinumi, kā arī dabisko tiesību teorijas
attīstīšanās, kas uzsvēra cilvēku neatņemamo tiesību esamību, cilvēka autonomiju, brī
vību, neaizskaramību.
4.
Tiesības uz pašcieņu un reputāciju
starptautiskajos cilvēktiesību dokum entos

4.1. Reputācijas aizsardzība starptautiskajos tiesību aktos
47. Arī Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos aktos personas reputācija tiek

atzīta par aizsargājamu nemantisku labumu, uz kura tiesisko aizsardzību pret nepamato
tu aizskārumu katrai personai ir tiesiska interese.
48. A N O Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 12. pants nosaka: (1) aizliegumu ne
likumīgi apdraudēt personas godu un reputāciju un (2) tiesības katram uz likuma aizsar
dzību pret šādu iejaukšanos vai šādiem apdraudējumiem.
49. Lidzīgi arī A N O Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tie
sībām nosaka 17. pantā: (1) aizliegumu nelikumīgi apdraudēt personas godu un repu
tāciju un (2) tiesības katram uz likuma aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai šādiem
apdraudējumiem.
53 Skat. Švabe A, Būmanis A., Dišlers K. Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga: Gulbis A „ 1927,20. sēj. 2004.
54 Skat. Švābe A., Būmanis A., Dišlers K. Latviešu konversācijas vārdnīca. Rīga: Gulbis A., 1927, 20. sēj.
2004.
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Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrlvību aizsardzības konvencijas 10. panta otrā
■ - rīd i, ka citu personu cieņas aizsardzības nolūkā var tikt ierobežota cita cilvēktiek - i i r ij. brīvība.
r L. Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu55 1. pants nosaka dalībvalstij
nu aizsargāt visu cilvēku cieņu kopā ar citām tiesībām un pamatbrīvībām sais:. oģijas un medicīnas zināšanu izmantošanu.
-1 Spīdzināšanas, citādas cietsirdīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās,
nežēlīga un cilvēku cieņu pazemojoša soda aizliegums
starptautiskajos tiesību avotos
FI. re izināšana, cietsirdīga un cieņu pazemojoša izturēšanās, kā arī nežēlīgi vai cilpazemojošie sodi ir aizliegti ne tikai ar Latvijas Republikas Satversmi, bet arī
tisko tiesību aktiem.
\N O Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 5. pantā ir noteikts, ka nevienu cilvēku
: r i.<]aut spīdzināšanai vai cietsirdīgi, necilvēcīgi ar viņu apieties un sodīt, pazemor_- ēcisko cieņu. Kaut gan Vispārējā cilvēktiesību deklarācija nav tiesību avots, kas
t jfsu i pienākumus dalībvalstīm, tās autoritāte ir liela, bet Deklarācijas 5. panta teksts
, formulējot A N O Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tie" rmtu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pantu
jtiskos tiesību aktus. Plaši atzīstams, ka Deklarācijas 5. pants ir erga omnes56un
valstis jāparedz attiecīgā norma arī nacionālajos normatīvajos aktos.
\NO Starptautiskā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 7. pantā
eāzēts, ka “[nļevienu nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai nežēlīgam, necilvēcīgam
■_ pušeieņu aizskarošam sodam vai apieties ar viņu tādā veidā. Piemēram, nevienu
. r-.r tās brīvas piekrišanas nedrīkst pakļaut medicīniskiem un zinātniskiem ekspe: \N O Deklarācijā par visu personu aizsardzību pret pakļaušanu spīdzinā
ai citam cietsirdīgam, nehumānam un pazemojošam režīmam vai sodam
īsaici ir paredzēts: “Jebkāda darbība, kas saistīta ar spīdzināšanu vai citu cietsir* J | fx rčr.umānu vai pazemojošu apiešanos, vai sodu, ir cilvēka cieņas pārkāpums, un
t mērir nosodāmam kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķu noliegšana
ta

Wtsc-l"eiā cilvēktiesību deklarācijā noteikto cilvēka tiesību un brīvību pārkāpšana.”
i: Deklarācijas 1. pantam termins “spīdzināšana” nozīmē jebkādu darbību, ko
aists amatpersona pati vai kāda cita persona pēc valsts amatpersonas uzkūdīšair ::eīu nodomu nodarot cilvēkam stipras fiziskas vai garīgas sāpes vai ciešanas,
no viņa vai no trešās personas informāciju vai atzīšanos, sodītu viņu par
kuru viņš ir izdarījis vai par kuras izdarīšanu tiek turēts aizdomās, vai arī lai
viņu vai citas personas. Tas neietver sāpes vai ciešanas, kuras pastāv objektīp c i 4. aprīļa Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: starptautiska
. Latvijas Republika pievienojās konvencijai ar 10.12.2009. likumu Par Konvenciju par cilvēktiee - i> aizsardzību bioloģijā un medicīnā: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2009. 30. decembris, Nr. 205
• uz visiem, universāls.
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vi, kurām ir gadījuma raksturs vai kas saistītas ar likumīgām sankcijām tiktāl, ciktāl tas
atbilst Minimālā standarta noteikumiem par apiešanos ar ieslodzītajiem. Spīdzināšana
ir smaga ar nodomu īstenojama cietsirdīga, nehumāna vai pazemojoša apiešanās vai
soda forma.57
56. Atbilstoši A N O Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvē
cīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem 1. pants ar terminu
“spīdzināšana” apzīmē jebkādu darbību, ar kuru kādai personai tīši tiek sagādātas stipras
fiziskas vai morālas sāpes vai ciešanas nolūkā iegūt no tās vai no trešās personas ziņas vai
atzīšanos, sodīt to par rīcību, kuru izdarījusi šī persona vai trešā persona vai par kuras
izdarīšanu tā tiek turēta aizdomās, kā arī nolūkā iebiedēt vai piespiest šo personu vai
trešo personu vai jebkura cita iemesla dēļ, kas balstās uz jebkāda rakstura diskrimināci
ju, ja šādas sāpes vai ciešanas sagādā valsts amatpersona vai cita oficiāla persona vai tās
tiek sagādātas šādas amatpersonas vai oficiālas personas izdarītās kūdīšanas dēļ vai ar
to ziņu vai klusu piekrišanu. Ar šo terminu neapzīmē sāpes vai ciešanas, kas rodas tikai
likumīgu sankciju rezultātā, nav atdalāmas no šīm sankcijām vai šīs sankcijas tās izraisa
nejauši.58
57. Konvencijas 1. panta otrajā daļā tiek uzsvērts, ka attiecīga spīdzināšanas jēdziena
definīcija neierobežo nekādu starptautisko līgumu un nekādu nacionālo tiesību aktus,
kas ietver vai var ietvert noteikumus par plašāku piemērošanu. Konvencijas 4. pantā
ir paredzēts, ka katra dalībvalsts nodrošina, lai visi spīdzināšanas akti tiktu izskatīti
saskaņā ar tās krimināltiesību aktiem. Tas attiecas uz jebkuras personas darbībām, ku
ras ir saistītas ar aktīvu piedalīšanos vai līdzdalību spīdzināšanā, kā arī mēģinājumu
spīdzināt.
58. Pastāv uzskats, ka Konvencijas pamatmērķis ir atzīt spīdzināšanu un citu cietsir
dīgu, nehumānu un pazemojošu apiešanos vai sodu par nelikumīgu (outlaw). Šis pieņē
mums nav korekts. Konvencija tiek rādīta, atzīstot, ka iepriekšminētā prakse jau ir ārpus
likuma ( outlaw ) saskaņā ar starptautisko tiesību normām.59
59. Konvencija mērķē uz efektīvu spīdzināšanas un citu cietsirdīgu, nehumānu, pa
zemojošo apiešanās veidu un sodu novēršanu. īpaša uzmanība veltīta tam, lai ietekmētu
to personu uzvedību, kuras var būt iesaistītas tādās situācijās, kurās šāda prakse ir ie
spējama. Svarīgi ievērot, ka Konvencija neattiecas uz gadījumiem, ja slikta izturēšanās
(ill-treatm ent) nav saistīta ar valsts amatpersonu darbību. Konvencija attiecas tikai uz
gadījumiem, kas saistīta ar amatpersonu darbību vai arī citu personu darbību, kurām ir
piešķirta zināma vara publiskās attiecībās.
57 A N O Deklarācija par visu personu aizsardzību pret pakļaušanu spīdzināšanai vai citam cietsirdīgam,
nehumānam un pazemojošam režīmam vai sodam (pieņemta 1975. gada 9. decembrī). Pieejams: http://www.
tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dokumenti/?doc=138; Declaration on the Protection o f A ll Persons from
Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (9 Decem 
ber 1975J. Pieejams: http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/3452%20 (X X X ).
58 A N O Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās
un sodīšanas veidiem, parakstīta 1984. gada 10. decembri. Pieejams: http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/
ano_dokumenti/?doc=139.
59 Herman Burgers J., Danelius H. The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the Con
vention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 1988, p. 1., 271.
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60. Konvencijas teksta izstrāde tika iedvesmota ar A N O Deklarāciju par visu personu
i-zsardzību pret pakļaušanu spīdzināšanai vai citam cietsirdīgam, nehumānam un paze
mojošam režīmam vai sodam, kas tika pieņemta 1975. gadā.
61. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pantā ir
iennēts spīdzināšanas, cietsirdīgas izturēšanās, pazemojošas apiešanās un sodīšanas
aizliegums. Tas paredz, ka “[nļevienu nedrīkst spīdzināt vai cietsirdīgi vai pazemojoši ar
vēņu apieties vai sodīt”. Attiecīgajā pantā noteiktie aizliegumi ir absolūti - tos nedrīkst
-i'iurināt vai noteikt no tiem izņēmumus.
62. Eiropas Konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcī

bas vai soda novēršanu 1. pantā noteikts: “ Tiek nodibināta Eiropas Komiteja spīdzi
nāšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai. Komitejai, veicot
apmeklējumus, ir jāpārbauda izturēšanās pret personām, kurām ir atņemta brīvība, lai
nepieciešamības gadījumā pastiprinātu šādu personu aizsardzību pret spīdzināšanu un
nret necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodu. Konvencijā nav ietverts spīdzināšanas,
necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības skaidrojums, kaut gan tās preambulā ir atsauce uz
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pantu, kas var tikt
' ’<aidrots ar faktu, ka Konvencijas pamatmērķis ir nevis konstatēt, vai notikusi spīdzinā5ana, bet veikt pasākumus spīdzināšanas novēršanai.60Tomēr noteikt to līmeni vispārīgā
•akstura definīcijās ir sarežģīti.
63. Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtu 7. pantā ir paredzēts, ka spīdzinā
šana un citas nehumānas rīcības nolūkā radīt lielas ciešanas vai nopietnu miesas traumu,
ka arī traumu fiziskajai vai garīgajai veselībai, ja tās tiek veiktas kā daļa no plaša vai siste
mātiska uzbrukuma, apzinoties šā uzbrukuma būtību, kas vērsta pret civiliedzīvotājiem,
atzīstama par noziegumu pret cilvēci.61
64. A N O Konvencijas par bērna tiesībām 37. panta (a) daļā ir noteikts, ka dalīb
valstis nodrošina, lai neviens bērns netiktu pakļauts spīdzināšanai vai citiem nežēlīgiem,
necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās vai soda veidam.62
65. Saskaņā ar A N O Medicīnas ētikas principu veselības aprūpes personāla, seviški ārstu, lomai cietumnieku un aizturēto aizsardzībā pret spīdzināšanu un citu nežēiīgu, nehumānu vai pazemojošu apiešanos vai sodīšanu 2. principu veselības aprūpes
personālam, sevišķi ārstiem, smags medicīnas ētikas pārkāpums, kā arī pārkāpums pēc
nemērojamajiem starptautiskajiem dokumentiem, ir iesaistīties, aktīvi vai pasīvi, darbi
nās, kuras veido piedalīšanos, līdzdalību, kūdīšanu vai mēģinājumus īstenot spīdzināša
nu vai citu nežēlīgu, nehumānu vai pazemojošu apiešanos vai sodu.63
~ >kat. Prevention o f torture. A digest o f cases o f the European Com m iteefor the Prevention o f Torture and the
V'/.ted Nations Committee Against Torture. Open Society Institute/Constitutional and Legal Policy Institute,
2001, p. 25.
Romas Starptautiskās krimināltiesas statūti, pieņemti 1998. gada 17. jūlijā, spēkā no 2002. gada 1. jūlija.
Latvijas Vēstnesis, 2002. 28. jūnijs, Nr. 97 (2672).
A N O Konvencija par bērna tiesībām, parakstīta 1989. gada 20. novembrī. Pieejams: http://www.humaNr.
c-^s.lv/doc/vispaar/bernkonv.htm.
A N O Medicīnas ētikas principi veselības aprūpes personāla, sevišķi ārstu, lomai cietumnieku un aizturēto
ii^sardzībā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, nehumānu vai pazemojošu apiešanos vai sodīšanu. Pieņemti
ir Ģenerālās Asamblejas 1982. gada 18. decembra rezolūciju 37/194.
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5.1. Reputācijas aizsardzība citu valstu konstitūcijās
66. Personas reputācijas un pašcieņas aizsardzība pret nepamatotu aizskārumu ir no
teikta arī citu valstu konstitūcijās.
67. Lietuvas Republikas konstitūcijas 21. pantā tiek deklarēta vispārīga personas ne
aizskaramība, nosakot, ka personas gods un cieņa ir pakļauti likuma aizsardzībai. Savukārt 25. panta trešā daļa nosaka, ka personas goda un pašcieņas aizsardzības nolūkā var
tikt ierobežotas tiesības uz vārda brīvību.
68. Igaunijas Republikas konstitūcijas 17. pantā ir noteikts, ka nevienas persona?
gods vai labais vārds nedrīkst tikt nomelnots. Savukārt 18. panta otrajā daļā ir noteikt'
aizliegums izmantot personu medicīniskiem vai zinātniskiem eksperimentiem pretē
personas gribai.
69. Zviedrijas Pamatlikuma (Pārvaldes instrumentu pamatlikumā) 13. pants, atzīstot per
sonas labā vārda aizsardzību, nosaka, ka tas var būt pamats vārda brīvības ierobežošanai.
70. Jau Somijas konstitūcijas 1. panta otrajā daļā tiek proklamēta personas pašcieņas
neaizskaramība. 10. panta pirmajā daļā ir noteikta valsts apņemšanās garantēt personas
reputācijas aizsardzību. Jānorāda, ka šī cilvēktiesība ir attiecināta uz privātumu ( the right
to privacy).

71. Polijas Republikas konstitūcijas 47. pants garantē ikvienam tiesības uz cieņas un
labas reputācijas juridisku aizsardzību.
5.2. Spīdzināšanas, citādas cietsirdīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās,
nežēlīga un cilvēku cieņu pazemojoša soda aizliegums
citu valstu konstitūcijās
72. Spīdzināšanas, cietsirdīgas un cieņu pazemojošas izturēšanās, kā arī nežēlīgu vai
cilvēka cieņu pazemojošo sodu aizliegums ir definēts arī citu valstu konstitūcijās.
73. Lietuvas Republikas konstitūcijas 21. pantā, nosakot personu neaizskaramību un
personas goda un cieņas aizsardzību ar likumu, nosaka arī kā aizliegumu spīdzināt cilvē
kus, radīt ievainojumus, pazemot cieņu, cietsirdīgi izturēties pret cilvēku, kā arī noteikt
sodus, kuriem piemīt minētās pazīmes.
74. Igaunijas Republikas konstitūcijas 18. pantā ir noteikts, ka nevienu personu ne
drīkst pakļaut spīdzināšanai, cietsirdīgai vai cieņu pazemojošai izturēšanai vai sodam.
75. Zviedrijas Pamatlikumā (Pārvaldes instrumentu pamatlikumā) 5. un 22. pantā ir
definēts aizliegums piemērot miesas sodus, spīdzināšanu, kā arī medicīnisku iejaukša
nos, kuras mērķis ir piespiest sniegt informāciju vai atturēties no tā.
76. Aizliegums pratināšanas laikā izmantot spīdzināšanu ir noteikts Norvēģijas kon
stitūcijas 96. pantā.
77. Somijas konstitūcijas 7. panta otrajā daļā ir paredzēts aizliegums spīdzināt, kā arī
citādi pazemojoši apieties ar cilvēkiem.
78. Spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās un soda aizliegums ir pa
redzēts Polijas Republikas konstitūcijas 40. pantā.
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6. Tiesības uz pašcieņu un reputāciju Latvijas R epublikas likum os

79. Realizējot valsts pozitīvo pienākumu attiecībā uz personas reputācijas aizsardzību,
Saeima šajā sakarā ir pieņēmusi vairākus likumus. Civillikuma 23521. pants nosaka vispā
rīgu personas reputācijas un pašcieņas aizsardzības regulējumu. Bez tā likumdevējs vairā
kos likumdošanas aktos ir tieši paredzējis personas reputācijas aizsardzību pret nepama: otu aizskārumu sakarā ar specifisku darbību, personu vai noteiktu tiesisku stāvokli.
80. Ņemot vērā masu informācijas līdzekļu darbības specifiku, likumdevējs ir noteicis
airākus aktīvus pienākumus attiecībā uz personas goda un cieņas aizsardzību. Veidojot savu
rrogrammu, “Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums”64nosaka tiešu pienākumu sabiedris
kai iem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem programmas veidošanā ievērot goda un cie
nās neaizskaramību (66. panta trešā daļa), raidorganizācijai ir jārūpējas, lai audio un video
komerciālie paziņojumi (reklāma) neaizskar cilvēka cieņu (35. panta otrās daļas 6. punkts).
Personas cieņas aizskaršana var būt iemesls elektroniskā plašsaziņas līdzekļa retranslācijas ie
robežošanai (19. panta piektās daļas 2. punkta a) apakšpunkts). Personai ir garantētas tiesības
uz aizsardzību sakarā ar nepatiesu ziņu izplatīšanu (50. pants). Likuma “Par presi un citiem
masu informācijas līdzekļiem”657. panta piektā daļa nosaka aizliegumu publicēt informāciju,
kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tām neslavu.
81. “Operatīvās darbības likuma”66 1. pantā kā vienu no operatīvās darbības mērķiem
norāda arī personu godu un cieņas aizsardzību, vienlaikus “Kriminālprocesa likuma”67
139. panta trešajā daļā nosaka aizliegumu aizskart cieņu personai, kura piedalās izmeklēša
nas darbībā. Kaitējums fiziskās personas godam un cieņai tiek atzīts kā personisks kaitējums,
kura nodarīšana ir pamats valsts pārvaldes iestāžu mantiskai atbildībai saskaņā ar Valsts pār
valdes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma688. pantu. Personas cieņas aizskar
šana tiek atzīta par nevēlamu rīcību un par personas aizskārumu atbilstoši “Darba likuma”69
29. panta septītajai daļai un likuma “Par sociālo drošību”702.1panta piektajai daļai.
82. Savukārt “Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma”71 13. panta otrajā daļā
likumdevējs ir noteicis goda un cieņas preventīvu aizsardzību, nosakot ierobežojumus
informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanā, lai nepieļautu cilvēka cieņu un godu
aizskarošus pārkāpumus.
83. Ņemot vērā ļoti specifiskās pacienta un ārstniecības personas attiecības, “Ārstnie
cības likums”72nosaka pacientam tiesības uz cieņpilnu ārstēšanu un aprūpi (6. pants).
84. Kā atsevišķs subjekts, kura goda un cieņas aizsardzībai ir sava papildu specifika,
ar “ Bērnu tiesību aizsardzības likumu”73 ir izdalīts bērns. Pret bērnu nedrīkst piemērot
emocionālo vardarbību (1. panta 12. apakšpunkts), kā arī citādi aizskart dažādā veidā
~ Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2010.28. jūlijs, Nr. 118 (4310).
; Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem: LR likums. Ziņotājs, 1991. 14. februāris, Nr. 5.
* Operatīvās darbības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1993. 30. decembris, Nr. 131.
~ Kriminālprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005.11. maijs, Nr. 74 (3232).
* Valsts pārvaldes iestāžu nodarito zaudējumu atlīdzināšanas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005.
. '. jūnijs, Nr. 96 (3254).
~ Darba likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001. 6. jūlijs, Nr. 105 (2492).
’ Par sociālo drošību: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995. 21. septembris, Nr. 144 (427).
' Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2004.17. novembris, Nr. 183 (3131).
Ārstniecības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997. 1. jūlijs, Nr. 167/168 (882/883).
" Bērnu tiesību aizsardzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998. 8 . jūlijs, Nr. 199/200 (1260/1261).
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viņa cieņu un godu (9. pants). Gadījumā, ja ir pieļauts bērna tiesību aizskārums, tad
valsts ir uzņēmusies speciālus pienākumus un pasākumu kopumu bērna aizsardzība;
no prettiesiskām darbībām vai to rezultāta (51. panta otrā daļa). Protams, ka arī bērnam
ir jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem (adoptētājiem) un citiem ģimenes locekļiem,
pret aizbildņiem un audžu ģimenes locekļiem (22. panta otrā daļa).
85. Valsts atsevišķi izceļ amatpersonu cieņu un nosaka arī ierobežojumus šo personu
darbībai, lai tādējādi netiktu mazināta to cieņa. Likumdevējs attiecībā uz daudzām amat
personām ir noteicis viņu goda un cieņas valstisko aizsardzību, piemēram, ieslodzījuma
vietas amatpersonām,74karavīriem,75policijas darbiniekiem76un citām amatpersonām.
Daļai amatpersonu goda un cieņas aizsardzību nodrošina profesionālās organizācijas,
piemēram, attiecībā uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem78un notāriem.79Izmeklēšanas cie
tuma darbinieka cieņas un goda aizskaršana, kā arī apcietināto fiziska ietekmēšana vai
citāda viņu goda un cieņas aizskaršana tiek atzīta par rupju izmeklēšanas cietumu iekšē
jās kārtības noteikumu pārkāpumu.80 Personām, kuras soda izpildes iestādē vai izmek
lēšanas izolatorā ir bijušas disciplināri sodītas par darbībām, kas pazemo citu ieslodzīto
cilvēka cieņu, nepiemēro amnestiju.81
86. Likumā “Par tiesu varu”82 noteiktā atbildība par necieņu pret tiesu (12. pants)
nepārprotami liecina par sevišķu pienākumu izturēties pret tiesu ar cieņu. Cieņa ir izrā
dāma arī pret tiesas spriedumu līdzīgi kā pret likumu (16. panta ceturtā daļa).
87. Arī pašas amatpersonas prettiesiska rīcība tiek atzīta par tādu, kas kaitē sava ama
ta godam un cieņai. Likums paredz pienākumu amatpersonām atturēties no tādu dar
bību veikšanas, kas aizskar personas godu un cieņu.83 Tiesnesim ir uzlikts pienākums
sekot savai darbībai, arī izmantojot savas pilsoņa tiesības un brīvības, arī ārpus tiesas, lai
neciestu tiesas un tiesneša cieņa un gods.84 Arī personām, kas veic reglamentēto profe
sionālo darbību, ir pienākums ievērot savus profesionālos noteikumus attiecībā uz cieņu
un profesijas godu, piemēram, sniedzot komerciālu paziņojumu attiecībā uz informāci
jas sabiedrības pakalpojumu.85
88. Zvērināta notāra necienīga rīcība, kas diskreditē zvērināta notāra amata stāvokli
un cieņu vai kas nav savienojama ar viņa palikšanu amatā vai līdzšinējā amata vietā,
74 Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 19. novembris, Nr. 168 (2743),
25. p. otrā daļa.
75 Militārā dienesta likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002.18. jūnijs, Nr. 91 (2666), 10. p. pirmā daļa.
76 Par policiju: LR likums. Ziņotājs, 1991. 15. augusts, Nr. 37,22. p.
77 Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 13. novembris, Nr. 165
(2740), 54. p. otrā daļa.
78 Tiesu izpildītāju likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 13. novembris, Nr. 165 (2740), 127. p.
1 . app.
79 Notariata likums: LR likums. Ziņotājs, 1993. 5. jūlijs, Nr. 26/27, 230. p. 1. app.
80 Apcietinājumā turēšanas kārtības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 4. jūlijs, Nr. 103 (3471),
35. p. 1. un 3. app.
81 Amnestijas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997. 5. decembris, Nr. 315/316 (1030/1031), 5. p. 10) b).
82 Par tiesu varu: LR likums. Ziņotājs, 1993. 14. janvāris, Nr. 1.
83 Piem., Tiesu izpildītāju likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 13. novembris, Nr. 165, 46. p.
84 Par tiesu varu: LR likums. Ziņotājs, 1993. 14. janvāris, Nr. 1, 86. p. 1. un ceturtā daļa.
85 Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2004.17. novembris, Nr. 183
(3131), 8. p. otrā daļa.
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- e atkarīgi no tā, vai pārkāpums izdarīts, izpildot amata pienākumus vai arī nav saistīts
ir k> pienākumu izpildi, var būt pamats disciplinārai atbildībai.86 Ierēdņa nepiedienīga
mūrēšanās laikā, kad netiek pildīti amata pienākumi, vai necienīga un amatam neatbils■: - i izturēšanās sabiedrībā, kad var tikt nodarīts kaitējums vispārējai cieņai pret valsts
: Irvaldi, arī var tikt atzīta par discplinārpārkāpumu.87 Likums aizliedz policijas darbi■ :.<im veikt vai atbalstīt tādu darbību, kas saistīta ar cieņu pazemojošu apiešanos un
>:cīsanu.88 Policijai ir noteikts aizliegums izpaust ziņas, kuras aizskar fizisko un juridis■ personu godu un cieņu, ja šī darbība nenotiek tiesiskās kārtības nostiprināšanas un
^meklēšanas interesēs (6. panta trešā un ceturtā daļa).
89. “Krimināllikuma” 157. pants89 nosaka krimināltiesisku atbildību par neslavas
:;Janu. Tā saprotama kā tīša, t.i., ar nodomu izdarītā darbība, kas izpaužas apzināti
nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā
r i ■īirotā sacerējumā, vai arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski. Par neslavas celšanas
• ilificējošo pazīmi likumdevējs ir atzinis šādas darbības izdarīšanu masu saziņas līrzeklī (KL 157. panta otrā daļa).

B. Satversmes 95. panta ģenēze
Tiesības uz pašcieņu un reputāciju 1991. gad a 10. decem bra
konstitucionālajā likum ā “P a r cilvēka un p ilso ņ a tiesībām u n pienākum iem ”

90. Konstitucionālajā likumā “Par cilvēka un pilsoņa tiesībām un pienākumiem”90
rersonas cieņai tika ierādīta nozīmīga vieta. Cieņa jau 1. pantā norādīta kā viena no
Latvijas valsts augstākām pamatvērtībām, kuru valstij ir pienākums sargāt (3. pants).
Ir.orāda, ka šajā likumā netika iezīmēta personas reputācijas un pašcieņas kā vienota
nemantiska labuma aizsardzība.
91. Spīdzināšanas, citādas nežēlīgas, necilvēcīgas vai cilvēka cieņu pazemojošas apeianās ar personu aizliegums tika paredzēts Konstitucionālā likuma 15. pantā. Tiesību
n: rma tika radīta, ievērojot starptautiskajos tiesību aktos paredzēto spīdzināšanas un
-tādas cietsirdīgas, necilvēcīgas apiešanās aizliegumu un, pirmkārt, A N O Vispārējās cilī-.tiesību deklarācijas 3. pantā noteikto.
92. No juridiskās tehnikas viedokļa spīdzināšanas aizliegums Konstitucionālajā likumā
nav bijis veiksmīgi formulēts - pants ietvēra sešas daļas; analizējamā norma tika formulēta
r ēktajā daļā; tiesību normas, kas tika izklāstītas attiecīgajā pantā, pēc savas nozīmes nav
t zias vienveidīgas - pamatprincipu definējošās tiesību normas mijās ar svarīgām, tomēr
■: zaru tiesību normām, kas pēc sava satura neatbilst Pamatlikuma līmenim. Piemēram,
’• nstitucionālā likuma 15. panta ceturtajā daļā tika paredzēts, ka triju diennakšu laikā no
* N otariāta likums: LR likums. Ziņotājs, 1993. 5. jūlijs, Nr. 26/27, 180. p.
Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 30. maijs,
v13451), 3. p. ceturtā daļa, 41. p. pirmā daļa.
■ 7 ir policiju: LR likums. Ziņotājs, 1991. 15. augusts, Nr. 37, 27. p.
* rzimināllikums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998. 17. jūnijs, Nr. 199/200 (1260/1261).
: r.stitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Pado
m s u i Valdības Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
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aizturēšanas brīža tiesnesim jāpieņem lēmums par aizturētās personas arestēšanu un turē
šanu apcietinājumā vai ari jādod rīkojums šo personu nekavējoties atbrīvot.
93. Kaut gan Konstitucionālā likuma norma, aizliedzot spīdzināšanu un citādu cie:sirdlgu, necilvēcīgu apiešanos, nav definējusi tās piemērošanas sfēru, kontekstuālā tie
sību normas analīze varēja objektīvi traucēt tiesību normas pareizu interpretāciju, ne
pamatoti to sašaurinot. Konstitucionālā likuma 15. pants saturēja priekšrakstus, kur_
mērķis ir bijis novērst rupju cilvēka pamattiesību pārkāpšanu kriminālprocesā, prot:,
personas nelikumīgu aizturēšanu, apcietināšanu, aizstāvības tiesību ierobežošanu, pre:
tiesisku ietekmēšanu nolūkā piespiest personu liecināt kriminālprocesā utt. Tādēļ arī
spīdzināšanas un citādas cietsirdīgas, necilvēcīgas apiešanās aizliegums konkrētajā gadī
jumā uztverams kā tāds, kas definēts nolūkā nodrošināt taisnīgu cilvēktiesību standar
tiem atbilstoša kriminālprocesa norisi.
94. Tomēr objektīvi jau Konstitucionālajā likumā spīdzināšanas un citādas cietsirdī
gas, necilvēcīgas apiešanās aizliegumam bija absolūts un universāls raksturs.
95. Nežēlīga un cilvēka cieņu pazemojoša soda aizliegums Konstitucionālajā likumi
tieši netika formulēts, tomēr vairākos likuma pantos definētais objektīvi tika vērsts uz tā
nepieļaušanu. Piemēram, Konstitucionālā likuma 15. panta pirmajā daļā tika uzsvērts,
ka personas brīvības ierobežošana pieļaujama tikai likumā noteiktajā kārtībā, 19. panta
pirmajā daļā tika paredzēts, ka notiesātajam ir visas likumā minētās cilvēka tiesības, iz
ņemot tās, kuras ir ierobežotas ar likumu vai tiesas spriedumu. Nežēlīga un cilvēku cieņu
pazemojoša soda aizliegums arī atvasināms no vispārīgās un absolūtas normas, kas aiz
liedz cilvēku spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu
apiešanos ar personu.
96. Personas cieņas respektēšana specifiski tika noteikta 15. panta sestajā daļā attiecībā
uz personas pretlikumīgu piespiedu ārstēšanu, kā arī medicīnisko līdzekļu piespiedu lieto
šanu. Norma tieši nesatur vispārīgu aizliegumu - iejaukties medicīniski pret personas gri
bu, jo tas aizskar tās pašcieņu. Norma satur norādi uz nepieļaujamību izmantot medicīnu
nolūkā panākt, lai persona sniedz liecību, atsakās no liecības vai izsaka noteiktu viedokli,
vai nolūkā ierobežot personas vārda brīvību. Šāda normas redakcija ir skaidrojama ar pa
domju laikam raksturīgu iespēju citādi domājošās personas pretēji personas gribai ievietot
psihiatriskajās slimnīcās un veikt piespiedu ārstēšanu, t.sk., mēģinot mainīt personas gri
bu. Līdz ar to pēc neatkarības atjaunošanas bija svarīgi nodemonstrēt, ka Latvijas Republi
ka apņemas nepieļaut šāda veida darbības, jo tās aizskar cilvēka tiesības.

C. Tiesību uz pašcieņu un reputāciju juridiskā konstrukcija
Satversmes 95. pantā
1. T iesību uz pašcieņu un reputāciju saturs un piem ērošana

1.1. Reputācijas aizskāruma saturs
97. Attiecībā uz personas reputācijas aizsardzību būtiski ir noskaidrot, ka vārdi vai
uzvedība ir aizskaroša (nodara kaitējumu) reputācijai. Ar aizskarošu uzvedību jāsaprot
tāda uzvedība, kuras rezultātā tiek samazināta cietušā reputācija paša cietušā, atsevišķu
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nu vai sabiedrības acīs. Piemēram, novērtējot, vai ziņas aizskar personas reputāciāņem vērā, vai ar šādu ziņu izplatīšanu tiek aizskartas vispāratzītas ētikas un monormas, vai arī tās aizskar cietušo, ņemot vērā viņa specifisko stāvokli sabiedrībā
_ iņa ieņemamo amatu.91
98. Cilvēkam ir svarīgs tā novērtējums, kas balstās uz objektīviem pamatiem. Līdz ar
b ae tikai norādes uz personas kriminālsodāmu darbību veikšanu, bet arī apvainojumi
:eo:etnumā, amorālā vai citādā negodīgā uzvedībā tiek atzīti par aizskarošiem. Turklāt
r iaaem vērā īpatnības saistībā ar personu nodarbošanos, piemēram, tirgotājs vai ko-:;--čJits, kad par aizskarošiem ir atzīstami vārdi, ja tie piedēvē kvalifikācijas, zināšanu,
~ i.-~ u, spēju, spriešanas spēju vai produktivitātes trūkumu,92 kā arī tas var attiekties
c Tčrsonas dažāda veida darbības jomām.93 Jānorāda, ka neslavu ceļošas ziņas (vārdi)
« ir rkt atzīti par aizskarošiem pat tad, ja tas tā netika domāts,94jo atbildība par neslavas
t
j nav atkarīga no personas nodoma, bet gan no neslavas celšanas fakta.95
99. Uzvedība vai ziņa ir jāsaprot kā neslavu ceļoša (aizskaroša) situācijā, kad tā izsauc
t - -- rāia izsmieklu, nicinājumu vai naidu pret viņu, vai tiek atzīta tendence mazināt prasīāra novērtējumu (cieņu) vispārīgi pareizi domājošās ( right-thinking ) sabiedrības locekļu
W irl' Vairāku valstu tiesību doktrīnā tiek atzīts, ka par aizskarošu ir jāatzīst paziņojums
arese. izejot no vidusmēra saprātīga lasītāja kā izšķiroša kritērija puses.97Pie tam ir nebūns»n vai personas labais vārds patiesībā ir ticis aizskarts faktiski, bet ir jāatbild uz jautāju- - par to, vai saprātīgas personas ar normālu intelektu un attīstību viedoklis par konkrētu
: nu varētu tikt aizskarts.98Tomēr ir sastopami gadījumi, kad tiesas izdala preses lasīā t atbilstoši noteiktai grupai, piemēram, Japānā tā saucamajā Miura kunga (Mr. M iura )
I t r i :ū<a izdalīta grupa - “kantora darbinieki, kuri vakarā atgriežas no darba mājās”.99
1'X). Arī attiecībā uz darbību tiek vērtēta konkrētā situācija un apstākļi. Tā, piemēram,
Tc-*i atzina, ka personas pārmeklēšana (un šajā gadījumā arī nepamatota) autostāvvietā
r e eixala no veikala apsardzes darbinieka puses tika atzīta par aizskarošu, lai gan netika
■sraegti pierādījumi, ka kāds ir dzirdējis sarunu starp apsargu un sievieti. Tiesa norādīja,
nav šaubu sapratīgam cilvēkam par sarunas saturu šo personu starpā.
o.

*

: -£ins K. u.c. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400. p.). 2. izd.,
Mans īpašums, 2000, 635.-636. lpp.; Эрделевский А. Компенсация морального вреда: анализ и
явмзы-.тарий законодательства и судебной практики. Москва: WoltersKluwer, 2004, с. 124.-125.
* vurkesinis В., Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 607.
* ~ х х т н с к о е право. Часть первая. Под общей редакцией Илларионовой Т., Гонгало Б., Плетнева В.
■ к е з з г : Норма, 2001, с. 191.
* к— 5 A., Oliphant К. Torts. London: MacMillan Press Ltd., 1997, p. 256.
® »tirkesinis B., Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 601; Samuel G. Law o f Obligations
Lc-r.il Remedies. London: Gavendish Publishing Limited, 2001 p. 472.
* M i-L i A., Oliphant K. Torts. London: M acMillan Press Ltd., 1997, p. 255; Markesinis B., Deakin S. Tort
inam nyxford: Clarendon Press, 1999, p. 601.-602; The Law o f Privacy and the Media. Ed. by Tugendhat M „
" 1 - Г . L Oxford: University press, 2002, p. 136 ., 275.-276.
m B e Protection o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed by Koziol H., Warzilek A. Wien:
iarci-erW ienNewYork, 2005, p. 621.
*
nostāja ir izteikta Dienvidāfrikas tiesību doktrīnā. Skat.: The Protection o f Personality Rights against
A*ktsens by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien: SpringerWienNewYork, 2005, p. 267.
* Hani, 222.-223.
225

95. pants

101. Lai varētu atzīt kādus vārdus par aizskarošiem verbāla vai rakstiska persona

reputācijas aizskāruma gadījumā, ir jāvērtē vārdu nozīme. Vārdus vērtē pēc to dabiskās
un parastās nozīmes, bet, ja tiem ir vairākas nozīmes, tad tiesa noskaidro (nosaka :
nozīmi publikācijā.100
102. Ja vārdu galvenā nozīme ir aizskaroša, tad ar to ir pietiekami, lai atzītu tos pa:
aizskarošiem. Ja vārdiem ir papildu nozīme, kura tiek pievienota noteiktos apstāk]:

(mājieni), tad prasītājs var pamatot (norādīt), ka šajā gadījumā ir izmantota šo vārd_
papildu nozīme (mājiens),101kas ir aizskaroša. Atbildētājs savukārt var pierādīt, ka vārc
ir tikuši lietoti to parastajā nozīmē, t.i., nav izteikti mājieni, līdz ar to nav noticis prasī
tāja aizskārums vai arī pierādīt, ka šajā gadījumā tika izmantota vārdu parastā nozīme
Atsevišķi tiek izdalīti netieši mājieni, kuri var būt patiesi vai nepatiesi, un to atzīšana
par aizskarošiem ir atkarīga nevis no vārdu nozīmes, bet gan no neraksturīgiem pierā
dījumiem ( extrinsic evidence).102 Tiesa ar saprātīgas personas testa palīdzību nosaka, vaa
vārdi ir tikuši izmantoti parastā nozīmē vai papildu nozīmē (kā mājiens) ,103Ja vārdiem ir
divējāda nozīmē - aizskaroša un neaizskaroša, tad atbilstoši tiesību doktrīnai priekšroka
ir dodama tai vārda nozīmei, kas ir labvēlīgāka atbildētājam.104 Turklāt no vērtējuma
netiek izslēgta vārdu sarunvalodas vai žargona nozīme.105
103. Lai saprastu, vai vārdi ir neslavu ceļoši, tie ir jālasa kontekstā,106t.i., neizolēti nc
kopējās informācijas107vai visa raksta vai grāmatas.108 Līdz ar to nevar tikt skatīts viens
publikācijas teikums, vērtējot tā satura nozīmi, atrauti no kopējās publikācijas konteksta,
kā tas ir pareizi norādīts tiesu prakses apkopojumā.109
104. Attiecībā uz ziņu un faktu izplatīšanu pastāv vispārējais princips, ka ziņai ur.
faktam ir jāatbilst patiesībai. Ārvalstu tiesību doktrīna un judikatūra atzīst, ka tiesības uz
100 Mullis A., Oliphant K. Torts. London: M acMillan Press Ltd., 1997, p. 257; The Protection o f Personality
Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien: SpringerWienNewYork, 2005,
p. 268.
101 The Protection o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by K oziol H., Warzilek A. Wien:
SpringerWienNewYork, 2005, p. 268.
102 Mullis A., Oliphant K. Torts. London: M acMillan Press Ltd. 1997, p. 257; Markesinis B., Deakin S. Tort
Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 609.
103 The Protection o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
SpringerWienNewYork, 2005, p. 268.
104 Ibid.
105 Mullis A., Oliphant K. Torts. London: M acMillan Press Ltd., 1997, p. 257.
106 Konteksts [lat. contextus savijums, saaudums’] - 1. teksta daļa, kuras saturs un forma jāņem vērā, lai
pareizi saprastu kādu teksta elementu (piem., vārdu, teikumu). 2 . apstākļu, notikumu, faktu u. tml. kopums,
kas nepieciešams, lai varētu saskatīt vai saprast kādu atsevišķu apstākli, notikumu, faktu u. tml. Svešvārdu
vārdnīca. Baldunčika J. redakcijā. Rīga: Jumava, 1999, 391. lpp.
107 Markesinis B., Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 608; Mullis A., Oliphant K. Torts.
London: M acMillan Press Ltd., 1997, p. 257; Barendt E., Hitchens L. Media Law. Cases and Materials. Lon
don: Pearson Education Limited, 2000, p. 352.-356.
i°8 j ļ ļe p m tection o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
SpringerWienNewYork, 2005, p. 268.
109 Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Tiesu prakses apkopojums. Augstākā
tiesa. 2003.-2004. gads. Jurista Vārds, 2004. 1. jūnijs, Nr. 20 (325), 17. lpp.
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« a tnāc: u nodrošina personas goda aizsardzību pret nepatiesu faktu izziņošanu.110 Pier c n n anglosakšu tiesībās faktu nepatiesums paziņojumā ir absolūts priekšnosacījums
p u d u s apmierināšanai.111
.:"? >-a.iā sakarā ir jāņem vērā žurnālista tiesības un pienākumi, kas izriet no liku3 i. -m iitoši likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 24. panta piraa_ai 2. apakšpunktā ir noteikts aizliegums publicēt 7. pantā minēto informāciju,
aa
:ā, gan informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu
in
:1m neslavu (7. panta piektā daļa), gan personu korespondences, telefonsarunu
± rprinsko ziņojumu saturu bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišaBk; ' ranta trešā daļa), gan ziņas par personu veselības stāvokli bez viņu piekriša■m_ ~ ranta sestā daļa) u.tml. Visbeidzot likumdevējs ir noteicis vispārīgu aizliegumu
rnxan:o: masu informācijas līdzekli, lai iejauktos personu personiskajā dzīvē (7. pan_ ;.rr_rtā daļa). Papildus ir jānorāda, ka likumdevējs ir uzlicis žurnālistam pienākumu
- : r r atiešu informāciju (25. panta 1. apakšpunkts) un ievērot valsts, sabiedrisko orj r~
uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un personu tiesības un likumīgās intereses
l r r ar.ta 5. apakšpunkts).
116. Arī Latvijas judikatūra atzīst, ka godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatītājam ir jār>ērlca. izplatīto ziņu atbilstība īstenībai vai tās ir jāatsauc. Cietušajam nav jāpierāda šādu
- _ rrlafitāja vaina, bet gan nepatiesās ziņas izplatīšanas fakts.112 To nosaka arī likuma
T ir r :e>i un citiem masu informācijas līdzekļiem” 21. panta pirmā un ceturtā daļa.
I ’ “ . Likumdevējs nav devis termina “ziņa” legālu definējumu. Latviešu literārajā va
r i ar jēdzienu “ziņa” saprot datu, faktu, skaitļu, arī informācijas kopumu ( tas (pieitr-s m , fakts), kas tiek darīts zināms ),113 ko atzīst arī judikatūra,114 kā arī to, ko paziņo,
k _rzina; paziņojumu, informāciju.115 Savukārt “fakts” ir jebkurš reāls notikums; reālas
szr-.icas parādība”,116 “reāls, patiess notikums, (īstenības) parādība”.117 Līdz ar to ir jāsem a. ’<a ziņa ir fakta kā īstenības notikuma izziņošana, padarīšana par zināmu. Taču ir
īn em vērā, ka vienā izteikumā var būt vairākas ziņas, pie tam ne visas var būt patiesas
_ rer>atiesas attiecībā uz faktiem.
108.
Nepamatoti ir likt vienādības zīmi starp terminu “ziņa” un “informācija” Termins
■fcrc rmācija” ir plašāks un vispārīgāks jēdziens. Ar jēdzienu “ziņa” ir jāsaprot informācija
- ar raktiem, t.i., informācija, kuru vēlējās sniegt persona, piemēram, žurnālists, kā arī
■ . v Protection o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
- - - jerW ienNewYork, 2005, p. 156.-157., 191.-192., 216., 265., 308.
11 r ? «L p. 61., 621.
- >^t., CL 2352‘p. 1. d., Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Tiesu
tnskses apkopojums. Augstākā tiesa. 2003.-2004. gads. Jurista Vārds, 2004. 1. jūnijs, Nr. 20 (325), 8. lpp.
lir r īn s K. u.c. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400. p.). 2. izd., Rīga:
.b c s īpašums, 2000, 636. lpp.
31 _ viešu literārās valodas vārdnīca. Rīga: Zinātne, 8. sējums, 1996, 647.-648. lpp.
* •• : . piem., Augstākās tiesas Senāts. 13.02.2002. SKC-102. Augstākās tiesas Senāts. 03.03.2004.

*C -1 0 2 .
“ -kviešu valodas vārdnīca. Rīga: Avots, 1988, 876. lpp.
Turpat, 215. lpp.
viešu literārās valodas vārdnīca. Rīga: Zinātne, 2. sējums, 1973, 518. lpp.
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informācija, kuru saprata vai uztvēra vidusmēra cilvēks, lasītājs vai klausītājs par reāki
īstenības parādību. Lai gan par ziņu izpratne var atšķirties starp informācijas sniedzēju ur
saņēmēju, tomēr par ziņu ir jāatzīst tā informācija, kuru iegūst persona, kam šī infor
mācija tikusi domāta. Ziņa var būt gan daļa no teikuma, gan vairāku teikumu kopums
109. Ziņas ietver jebkādu informāciju par notikumiem un priekšmetiem, kas ir ārpu-

parastās garlaicīgās rutīnas un kas kā nenoteiktas (nenodefinētas) kvalitātes informāci _
izsauc sabiedrības uzmanību.118 Ar ļoti lielu abstrakcijas pakāpi prese ASV ir veiksmL
veidojusi savu ziņu definējumu, kura pamatā ir preses spēja ar savu pieredzi vai instinktu
noteikt, ko tad lasītāji vēlas vai ko tiem ir svarīgi zināt, t.i., jābūt kādam loģiskam saka
ram starp prasītāju un sabiedrību interesējošu tēmu (jautājumu) ( the matter o f publ:.
interest).119Līdz ar to kādas ziņas publicēšanai masu informācijas līdzeklī ir jābūt sabied
rības interesei, t.i., leģitīmai interesei.
110. Tomēr ne jebkuras nepatiesas informācijas izplatīšana ir atzīstama par aizska
rošu, piemēram, nepareiza dzimšanas gada norādīšana.120 Ņemot vērā preses nozīmīgo
lomu, netiek atzīts par aizskārumu, ja izplatītā ziņa satur neprecizitāti vai neatbilstību
attiecībā uz faktiem, ja tomēr pēc būtības ziņa ir patiesa. Tas tika nodemonstrēts tā sau
camajā Salivana lietā (New York Times v. Sullivan),121 kur reklāmā bija nepareiza norāde
uz policijas nepamatotām septiņām Dr. Martina Lutera Kinga (Dr. M a rtin Luter King)
aizturēšanām četru vietā. Arī Latvijas tiesas seko šim principam.122
1.2. Izņēm um i atbildībai par reputācijas aizskārumu
111. Patiesu faktu publicēšana. Patiesu faktu (patiesības) publicēšana parasti netiek
atzīta par aizskarošu, lai gan tas aizskar personas reputāciju (labo vārdu). Vairāku valstu

tiesības atzīst, ka personai ir jāsamierinās ar tādu personas vērtību mazinošu paziņoju
mu, ja tas satur patiesus faktus.123
112. Likumdevējs ir tieši noteicis likuma “Par presi un citiem masu informācijas lī
dzekļiem” 21. panta septītajā daļā iespēju neatsaukt ziņas, ja tajā minētos faktus aplie
cina spēkā stājies tiesas spriedums, vai arī raidorganizācija var pierādīt, ka ziņas atbilst
patiesībai ( “Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma” 51. panta trešā daļa). Arī Latvijas
118 Prosser W. Privacy, California Law Review. Vol. 48, August 1960, No. 3, p. 412, skatīt pārpublicējumu Privacy. Vol. II, Ed. by Wacks R. Dartmouth, 1993, p. 76.
119 Ibid., p. 77.-78.
120 Гражданское право. Часть первая. Под общей редакцией Илларионовой Т., Гонгало Б., Плетнева В.
Москва: Норма, 2001, с. 190.
121 The Protection o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H „ Warzilek A. Wien:
SpringerWienNewYork, 2005, p. 386.-387; Freedom o f Speech and Incitement Against Democracy. Ed. by
Kretzmer D., Kershman Hazan F. Hague: Kluwer Law International, 2000, p. 218.-220; Abraham K. The
Forms and Functions o f Tort Law. N ew York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 256.
122 Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Tiesu prakses apkopojums. Augstākā
tiesa. 2003.-2004. gads. Jurista Vārds, 2004. 1. jūnijs, Nr. 20 (325), 20. lpp.; Rīgas apgabaltiesas Civillietu
tiesas kolēģijas 24.04.2003. spriedums lietā: CA-1990; Augstākās tiesas Senāts. 25.09.2002. SKC-489. Nav
publicēts.
123 Abraham К. The Forms and Functions o f Tort Law. N ew York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 253.
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udikatūra atzīst, ka ziņas patiesums ir pamats prasības noraidīšanai.124 Tomēr patiesa
:ikta publiskošana, ja tam nav sabiedrības leģitīmas intereses vai ja tas darīts ar mērķi
celt vai graut personas reputāciju, nav tiesiski attaisnojama.
113. Ziņas vēlāks nepatiesums. Gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas, gan Latvijas tiesu
-iikatūra izceļ gadījumu, kad personu nevar saukt pie atbildības attiecībā uz tādas in
i ' rmācijas izplatīšanu, kas vēlāk ir izrādījusies nepatiesa.125 Šajā gadījumā svarīgs ir no= jc ;ums, ka uz izplatīšanas vai publikācijas bridi persona varēja būt pilnīgi pārliecināta,
.nformācija ir patiesa un ka tā ir darbojusies labā ticībā.
114. Kā viens no šādiem gadījumiem ir jāmin situācija, kad presei sabiedrībai nozījautājumu apspriešanas veicināšanai, ir tiesības paļauties uz valsts amatpersonu
—" citu oficiālo ziņojumu saturu, neveicot šādas informācijas neatkarīgu pārbaudi. Lati I tas ir tieši nostiprināts likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”
I v pantā.
115. Kā otrs gadījums tiek norādīta situācija, kad žurnālists ir godprātīgi izpildījis
: -T.ālistikas prasības attiecībā uz informācijas patiesuma pārbaudi un viņam nebija pa—a:a šaubīties par informācijas patiesumu, tomēr izplatītā informācija vēlāk ir izrādīju
sies nepatiesa. Piemēram, Itālijā žurnālists tiek atbrīvots no atbildības par informācijas
a. ziņas izplatīšanu, kļūdaini uzskatot to par patiesu, ja nav konstatējama viņa vaina, t.i.,
-::rmācija ir tikusi nopietni un rūpīgi izpētīta, un ir mēģināts noskaidrot patiesību.126
*_rība šajā gadījumā tiek vērtēta kā profesionāla rūpība. Līdzīgi ir Japānā, kur žurnālists
i_* tikt atbrīvots no atbildības, pat ja viņš nevar pierādīt publicētā paziņojuma patiesu— tomēr viņš saprātīgi ticēja vai paļāvās uz informācijas patiesumu vai ticamību.127
Leībritānijā žurnālists var tikt atbrīvots no atbildības par prasītāja reputāciju aizskāu.
ja atbildētājs pierāda, ka paziņojums ir veidots pamatojoties uz privilēģiju vai kā
_
komentārs attiecībā uz sabiedrības intereses jautājumu.128Arī Japānā netiek atzīts
: i_- aizskārumu neprecīzas informācijas sniegšana, ja tas ir bijis godprātīga komentāra
■-ar comments) ietvaros.129
116. Ja žurnālists pierāda, ka viņš ir izpildījis savus profesionālos pienākumus ar visjt&Iko rūpību (due o f care), tad tas var tikt atbrīvots no atbildības par personas reputā—as aizskārumu, ja ziņa (fakts) vēlāk ir izrādījusies nepatiesa. Taču ir jānorāda, ka žurliasta rīcība atbilstoši normālai profesionālai darbībai var atbrīvot viņu no nemantiskā
■a_:ē urna kompensēšanas pienākuma, bet ne no pienākuma atsaukt nepatiesās ziņas.
117. Absolūta un nosacīta privilēģija. Tiesību literatūrā tiek norādīts uz noteiktu
irr.Hēģiju pastāvēšanu, kad persona nevar tikt saukta pie atbildības par nepatiesu un
“ 'ivit- CL 2352lp. pirmā daļa. Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Tiesu
rrūtsčs apkopojums. Augstākā tiesa. 2003.-2004. gads. Jurista Vārds, 2004. 1. jūnijs, Nr. 20 (325), 8 . Ipp.;
~ -£lns K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400. p.). 2. izd., Rīga: Mans
r . sn s , 2000, 636. Ipp.
ECT spriedums Lingens v. Austria. 9815/82, 08.07.1986. 46. punkts.
’ T v Protection o f Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
'“ -.jerW ienNewYork, 2005, p. 195.
— T n i, p. 216., 217., 218.-220.
::i.. p. 61.
' hid-, p. 223.
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reputāciju aizskarošu ziņu izplatīšanu, ja tas ir noticis pie noteiktiem nosacījumiem.
Tiesību doktrīnā izdala absolūtu un nosacītu (kvalificētu) privilēģiju (absolute privilagt
and conditional (qualified) privilage).
118. Pie absolūtas privilēģijas pieskaita gadījumus, kad persona tiek atbrīvota no at
bildības par paziņojumiem, kuri tiek sniegti parlamentāro debašu laikā, dažādu veid_
tiesas procesu laikā, kā arī augstāko oficiālo valsts amatpersonu paziņojumi, pildot savu.amata pienākumus vai kuru paziņojumus aizsargā likums.131
119. Savukārt pie nosacītās (kvalificētās) privilēģijas attiecina gadījumus, kad perso
na tiek atbrīvota no atbildības par aizskarošu paziņojumu sniegšanu saistībā ar noteikt.
pienākumu vai saistību izpildi, nezinot par šāda paziņojuma nepatiesumu vai pārgalvi;
sniedzot paziņojumu, nerēķinoties ar to pareizumu vai nepatiesīgumu, t.i., kad nevar pie
rādīt personas ļaunprātību vai rupju neuzmanību. Pie šādiem gadījumiem pieskaita pazi
ņojumus, kas veikti, lai izpildītu likumiskus, morālus vai sociālus pienākumus, piemēram
rekomendācijas sniegšanu; ziņojums par nozieguma izdarīšanu; saziņu ar ģimenes locek
ļiem par personu, ar kuru tiek uzturētas attiecības, raksturu, savu, kopīgo vai publiski
interešu aizsardzības nolūkā, kā ari vietējo valdības iestāžu vadītāju paziņojumi.132
120. Kā atsevišķi tiek izdalīti nosacītas privilēģijas gadījumi, kas attiecas uz godīgu
komentāru (fair comment) sniegšanu publiski, kas vairumā gadījumu attiecas uz viedok
ļa un nevis faktu paušanu.133Tomēr tenku izplatīšana netiek pakļauta privilēģijai, kā ari
paziņojumi par personām, kuras nav iesaistītas publiskos jautājumos, t.i., par privātām
personām (private person).134
121. Pamatu nosacītai privilēģijai attiecībā uz publiskajām personām radīja Salivan a
lieta (New York Times v. Sullivan), kur tiesa norādīja uz nepieciešamību nodrošināt kon
stitucionālu brīvību kritizēt valdību.135
122. Vēlāk nosacītā privilēģija tika attiecināta arī uz citām publiskām personām
(publicē figures), kuras nav ieceltas vai ievēlētas kā oficiālas amatpersonas, bet kuru no130Markesinis B „ Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 630.-637; M ullis A., Oliphant K.
Torts. London: M acM illan Press Ltd., 1997, p. 269; Abraham K. The Forms and Functions of Tort Law. New
York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 253.-254; Collins M . The Law of Defamation and the Interne:
Oxford: University Press, 2001, p. 113.-117.
131Markesinis B., Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 630.-632., 666; Mullis A., Oliphant K.
Torts. London: M acM illan Press Ltd., 1997, p. 269,-271; Abraham K. The Forms and Functions of Tort Lav.
New York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 253; Collins M . The Law of Defamation and the Interne:
Oxford: University Press, 2001, p. 119.-136; Samuel G. Law of Obligations and Legal Remedies. London;
Gavendish Publishing Limited, 2001, p. 473.
132Markesinis B., Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 632.-637; Mullis A., Oliphant K.
Torts. London: M acM illan Press Ltd., 1997, p. 272.-276; Abraham K. The Forms and Functions of Tort Lav..
New York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 253; Collins M . The Law of Defamation and the Interne:
Oxford: University Press, 2001, p. 119.-136; Samuel G. Law of Obligations and Legal Remedies. London:
Gavendish Publishing Limited, 2001, p. 474.-477.
133Abraham K. The Forms and Functions of Tort Law. New York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 254:
Collins M . The Law of Defamation and the Internet. Oxford: University Press, 2001, p. 137.-142.
134Abraham K. The Forms and Functions of Tort Law. New York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 254:
Markesinis B., Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 777.-781.
135Abraham K. The Forms and Functions of Tort Law. New York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 256.
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rīme (prominence) politikā, izklaidē, sportā vai nodarbošanās citā jomā padara tās par
b ied riskās intereses objektu.136Attiecīgi, ja paziņojumā tiek konstatēts sabiedriskās in■;reses jautājums, tad atbildētājam neiestājas atbildība, t.i., prasītājam faktiski vairāk tiek
ilik t s pienākums pierādīt nepatiesumu nekā atbildētājam patiesumu, kā arī prasītājam
r apierāda rupja neuzmanība vai ļaunprātība, publicējot šādu paziņojumu.137
123. Attiecībā uz žurnālistiem nosacītā (kvalificētā) privilēģija ir piemērojama, ja
.mīdās noteikti kritēriji:138 (1) apvainojuma nopietnība; (2) informācijas raksturs un
--L' attiecināmība uz sabiedrības interesi saistītiem jautājumiem; (3) informācijas avots;
- informācijas pārbaudei veiktās darbības; (5) informācijas statuss; (6) jautājuma stei
dzamība; (7) vai tika lūgts komentārs no prasītāja; (8) vai raksts satur prasītāja izklāsta
rčtību; (9) raksta tonis; (10) raksta sekas, ieskaitot tā sekas laikā.
2. T iesīb u uz pašcieņu un rep u tāciju ierobežošana saskaņā a r lik u m u
124. Reputācijas neaizskaramība un vārda brīvības konkurence. Attiecībā uz repu'Jciias aizskārumu masu informācijas līdzekļos, tiek norādīts uz reputācijas aizsardzības
in vārda brīvības konkurenci.139 Jānorāda, ka šīs konkurences atrisināšanā ir atšķirīga
r.eeia A SV un Eiropas tiesu praksē.140 Lai gan, piemēram, Spānijā vārda brīvībai tiek
i : :a zināma priekšrocība salīdzinājumā ar personas reputācijas aizsardzību, tomēr šī
rr.ekšrocība nav absolūta,141jo tiesības uz reputācijas aizsardzību tiek atzītas par tiesību
_r izpausmes brīvību ierobežojumu.142
125. Konkurenci pastiprina E C T tiesas atzītais žurnālistu kā “sargsuņu” speciālais
idvoklis.143 Lai žurnālists varētu atsaukties uz vārda brīvību un būt atbrīvots no atbilrlras par personas reputācijas aizskārumu, sniegtajai informācijai ir jāatbilst noteiktām
rri5ībām. Japānā tiek izmantota tā saucamā sabalansētības un adekvātuma doktrīna
14 -lirkesinis B., Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 666.-667; Abraham K. The Forms
a a i Functions of Tort Law. New York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 257.
~ -r-aham K. The Forms and Functions of Tort Law. New York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 257.-259.
3 Mmuel G. Law of Obligations and Legal Remedies. London: Gavendish Publishing Limited, 2001,
i -‘ 5.-476.
a
The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A.
»Zen: SpringerWienNewYork, 2005, p. 60.-61., 119.-121., 147.-149., 181.-182., 187.-188., 287.-292.,
5*4 -386; Markesinis B., Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon Press, 1999, p. 604., 644., 662; Samuel G.
: t Obligations and Legal Remedies. London: Gavendish Publishing Limited, 2001 p. 473; Dobbs D. Law
- ? iviedies. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1993, p. 633; Abraham K. The Forms and Functions of Tort
—--> New York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 255.-260; Collins M . The Law of Defamation and the
:—:et. Oxford: University Press, 2001, p. 124., 353.-354.
* The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
e r r.gerWienNewYork, 2005, p. 384.-386., 613.-616; Markesinis B., Deakin S. Tort Law. Oxford: Clarendon
? • » , 1999, p. 604., 644., 662.
■ ~'.e Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
srrr.gerWienNewYork, 2005, p. 296.-300., 309.
Ibid., p. 296.
* EC T spriedums Jersild v. Denmark. 15890/89,23.09.1994. 35. punkts; EC T spriedums Bladet Tromso and
■ūr~j-.;as v. Norway. 21980/93,20.05.1999. 59. punkts; EC T spriedums Bergens Tidende and others v. Norway.
> : 32 95, 02.05.2000. 49. punkts.
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(Doctrine of Veracity and Adequacy).144Savukārt Spānijā informācijai ir: (1) jābūt pant
sai145un (2) tai ir jābūt ar jaunuma raksturu ( the newsworthy character) vai sabiedrisku
nozīmīgumu.146
126. Turklāt ir svarīgi konstatēt, ka informācijas izplatīšana ir notikusi ar masu infcrmācijas līdzekļa starpniecību un žurnālistam izpildot savus profesionālos pienākumur
Saskaņā ar likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 2. pantu par ma-.
informācijas līdzekļiem atzīst avīzes, žurnālus, biļetenus un citus periodiskus izdevurr. _
(kas iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāžā pārsniedzot 100 eksemplā
rus), kā ari televīzijas un radio raidījumus, kinohroniku, informācijas aģentūru paziņo
jumus, audiovizuālus ierakstus, programmas, kas paredzēti publiskai izplatīšanai. Jānc rāda, ka dotais definējums nav atzīstams par veiksmīgu. Masu informācijas līdzeklim ::
jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (9. panta pirmā daļa) Masu
informācijas līdzekļu reģistrā. Attiecīgi persona nevarēs atsaukties uz masu informācrulīdzeklim noteiktām privilēģijām, ja informācija tiks izplatīta veidojumā, kas nav reģis
trēts kā masu informācijas līdzeklis.
127. Ziņa vai viedoklis. Apskatot vārda brīvību, ir aktuāls jautājums par ziņu nošķir
šanu no viedokļa, kas ir svarīgs mūsdienu demokrātiskās sabiedrības elements. Eiropa
cilvēktiesību tiesa lietā Lingens v Austria (1986)147atzina Dānijas prasību atbildētājam pie
rādīt savā satīriskajā žurnālā paustā viedokļa patiesumu par neatbilstošu konvencijai.148
128. Ja kāda persona pauž savus uzskatus (vērtējumu, attieksmi), šī uzskatu paušana
nevar būt patiesa vai nepatiesa, jo viedoklis nav ziņas, tāpēc tā patiesīgumu nevar pierā
dīt un nevar uzspiest kādu noteiktu viedokli.149Viedoklis ir fakta vai patiesa notikum .
subjektīvs vērtējums. Nevar atzīt par pamatotu norādi, ka viedoklim ir jābalstās tikai uz
patiesiem faktiem.150 Uzskats tāpat kā viedoklis nevar tikt pakļauts patiesuma vērtēju
mam, jo tas nav saistīts ar kāda fakta sniegšanu (izziņošanu).
129. Tomēr ir jānorāda, ka persona nevar visu sevis sniegto informāciju pasniegt k i
viedokli. Lai nošķirtu, vai konkrētā informācija ir atzīstama par ziņu vai viedokli, ir jā
vērtē šīs informācijas saturs (vārdu nozīme) un šīs informācijas konteksts, t.i„ kā to sa
prastu vidusmēra saprātīgs lasītājs, klausītājs vai skatītājs.
130. Nepam atoti aizskarošs viedoklis (vērtējum s). Lai gan viedokļa atbilstību pa
tiesībai pārbaudīt nav iespējams, tomēr arī attiecībā uz viedokļu vai vērtējumu paušanu
pastāv zināmi ierobežojumi. Piemēram, Vācijā tiesas nodrošina personas goda aizsar
dzību arī pret nosodošu vērtējumu (value judgements),151 tomēr šādā gadījumā pastāv
144The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien;
SpringerWienNewYork, 2005, p. 215., 218.-219.
145Informācijas patiesīgums (truthfulness) tomēr nenozimē absolūtu patiesību (truth).
146The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien
SpringerWienNewYork, 2005, p. 293.-295.
147EC T spriedums Lingens v. Austria. 9815/82, 08.07.1986.
148Barendt E „ Hitchens L. Media Law. Cases and Materials. London: Pearson Education Limited, 2000, p. 5.
149 Levits E. Preses brīvība - cilvēktiesības un demokrātijas institūcija. Diena, 1999. 5. septembris,
speciālpielikums Nr. 4 - Eiropas jubilejas zona.
150Āboliņa D. Presē pieļaujamās kritikas robežas. Likums un Tiesības, 1999, Nr. 4,117. lpp.
151 The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
SpringerWienNewYork, 2005, p. 156.-157.
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n:c:etna problēma attiecībā uz vārda brīvības konkurenci, jo vērtējums nevar būt atzīts
r ir pareizu vai nepareizu, bet gan par vairāk vai mazāk ticamu. Tomēr tiesu prakse ir
itrir.usi nosodošu vērtējumu par prettiesisku, ja tas izdarīts personas pašcieņu vai paš: vērtējumu aizskarošā veidā (Schmähkritik).152
131. Pretstatā A SV tiesu prakse nenodrošina personas aizsardzību pret nosodošu
.nēiumu, jo tas ir saistīts ar viedokļa izteikšanu, taču Lielbritānija savā tiesu praksē
icčrošina aizsardzību arī pret nosodošu vērtējumu.153 Krievijas tiesību doktrīnā un
im ksē154 ir saglabājusies padomju tiesību doktrīnā atzītā nostāja: par aizskarošu atzīt
—: 7 _ m a t o t i negatīva vērtējuma publicēšanu.155
132. A rī Latvijas tiesu judikatūra ir virzīta atbalstīt E C T viedokli par nepamatoti aizA-iroša viedokļa tiesisku nepieļaujamību. Atsaucoties uz E C T pieredzi, Latvijas RepubAugstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa savā prakses apķe
rs urnā norāda: lai sniegtu asu un negatīvu personas vērtējumu, ir jāpastāv zināmam
:
atam.156Tomēr ir jānorāda uz neapmierinošu tiesu praksi gan jautājumā uz ziņu un
' r i jkļa nošķiršanu, gan ari viedokļa ierobežojošu tiesību normu piemērošanu.157
133. Reputācijas aizsardzība sakarā ar patiesu ziņu izplatīšanu. Rietumeiropas val«■_ tiesības atzīst personas tiesības uz sava labā vārda aizsardzību pret aizskarošu, bet pa
leju ziņu izplatīšanu158 (difamācija), piemēram, informācijas publicēšanu par personas
—T'tām sodāmībām. Anglosakšu tiesībās tiek atzīti gadījumi, kad personiskās tiesības
« ir tikt nepamatoti aizskartas ari ar patiesu faktu publicēšanu, tas attiecas uz privātuma
_ f.-irumu gadījumiem vai nevainīguma prezumpcijas pārkāpumiem159vai patiesu fakpasniegšana nepareizā nozīmē,160 kā arī par personiskās informācijas vai noslēpuma
: L'kāpumu.161Japānā tādu patiesu ziņu publicēšanu, kurai nav sabiedrības leģitīmas in~i±?r>es vai nozīmes sabiedrības labklājībai, atzīst par reputāciju aizskarošu.162
"s The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. W ien:
x:- "gerW ien New York, 2005, p. 157.
Ibid., p. 621.-622.
9 Neat Потапенко С. Новая правовая позиция Верховного Суда Р Ф по делам о защите чести, достова и деловой репутации. Гражданское законодательтво Российской Федерации как правовая
—
гражданского общества. Материалы Международной научно-практической конференции.
’ -зснодар: Просвещение-Юг, 2005, с. 177. Эрделевский А. Компенсация морального вреда: анализ
ж комментарий законодательства и судебной практики. Москва: WoltersKluwer, 2004, с. 127.-128,
':^<аанское право. Часть первая. Под общей редакцией Илларионовой Т., Гонгало Б., Плетнева В.
•;ква: Норма, 2001, с. 191.
— Малеина М . Защ ита личных неимуществунных прав советских граждан. Москва: Знание, 1991,
_ ÖÜ.-61.
• Tiau prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Tiesu prakses apkopojums. Augstākā
a s o . 2003.-2004. gads. Jurista Vārds, 2004. l.jūnijs, Nr. 20 (325), 11.-13. lpp., 21. lpp.
Turpat, 21.-24. lpp.
3 The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
'C~JigerWienNewYork, 2005, p. 265.
3 ?:em., Francijā, skat. The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H.,
H irzilek A. W ien: SpringerWienNewYork, 2005, p. 123., 129; Vācijā: ibid., p. 146.
• Ibid., p. 156., 265.
** Ггажданское право: в 4-х томах. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные
тп за . Личные неимущественные права. Отв. ред. Суханов Е. Москва: WoltersKluwer, 2007, с. 421
- The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media. Ed. by Koziol H., Warzilek A. Wien:
>:_ ngerWienNewYork, 2005, p. 217-218.
233

95. pants

134. Tā kā civiltiesību uzdevums ir nodrošināt personas labā vārda (reputācijas) aiz
sardzību, tad aizskarošo ziņu sadalījums patiesajās un nepatiesajās, kas savukārt atņeir
personai tiesības uz reputācijas tiesisko aizsardzību, nesasniedz šo mērķi. Nav šaubu
ka patiesu ziņu izplatīšanas gadījumā nav pamata pieprasīt ziņu atsaukumu, un arī no
teiktos gadījumos žurnālists ir atbrīvojams no civiltiesiskās atbildības par patiesu ziņu
izplatīšanu. Taču likumdevēja mērķis nav bijis noteikt pienākumu personai paciest ne
kontrolētas un nepamatoti aizskarošas, lai gan patiesas, informācijas izplatīšanu par sev.
Patiesu un aizskarošu ziņu izplatīšana ir pieļaujama noteiktos gadījumos, kuri ir tiesiski
attaisnojami. Citu valstu tiesu praksē ir uzskats, ka persona šajā gadījumā var pretendēt
nevis uz goda tiesisku aizsardzību, bet gan uz nemantisku labumu aizsardzību, kuru ne
aizskaramību nosaka likums, piemēram, informācija par personas privāto dzīvi.163
3. T iesīb u uz p ašcieņu un rep u tā ciju subjekti
135. Attiecībā uz noteikta loka personām, reputācijas aizskāruma esamības noteikša
na ir saistīta ar šīs personas sociālā stāvokļa izvērtēšanu. Attiecībā uz viedokļa izteikšanu
atsevišķi tiek izdalīti politiķi un citas publiskas personas, piemēram, valsts pārvaldes
darbinieki, ierēdņi, tiesneši u.c.
136. Kā ir atzinis Augstākās tiesas Senāts, atsaukdamies uz EC T praksi:
pieņe
mamās kritikas robežas attiecīgi ir plašākas attiecībā uz politiķi nekā uz privātpersonu,
un, atšķirībā no pēdējā, pirmais neizbēgami un apzināti atklāj sevi gan žurnālistiem, gan
sabiedrībai kopumā katra sava vārda un rīcības rūpīgai izpētei, un tādēļ viņam ir jāizrāda
lielāka iecietība [. J ”.164Šo pozīciju ir atbalstījusi arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas
Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa.165Līdzīgu principu noteica arī A SV Aug
stākā tiesa 1964. gadā Salivana lietā.166
137. Tomēr, atbilstoši EC T praksei, var tikt noteikti ierobežojumi vārda brīvībai arī
tajos gadījumos, kad politiķis tiek kritizēts saistībā ar savu pienākumu pildīšanu. EC T
spriedumā lietā Lingens pret Austriju ir skaidri norādījusi uz Konvencijas 10. panta otrās
daļas nešaubīgo uzdevumu nodrošināt citu cilvēku - tātad visu cilvēku - cieņas aizsar
dzību, un šī aizsardzība attiecas arī uz politiķiem , pat ja viņi nedarbojas kā privātperso
nas. Protams, šādos gadījumos politiķu reputācijas aizsardzības nepieciešamība ir izvēr
tējama attiecībā pret atklātas politiskas diskusijas interesēm.167
163 Гражданское право: в 4-х томах. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключитель
ные права. Личные неимущественные права. Отв. ред. Суханов Е. Москва: WoltersKluwer, 2007,
с. 421. То atzina arī jaunākais Augstākās tiesas plēnums savā 2005. gada 24. februāra lēmumā Nr. 3. Skatīt
Потапенко С. Новая правовая позиция Верховного Суда Р Ф по делам о защите чести, достоинства
и деловой репутации. Гражданское законодательтво Российской Федерации как правовая среда
гражданского общества. Материалы Международной научно-практической конференции: Красно
дар: Просвещение-Юг, 2005, с. 172-173, Эрделевский А. Компенсация морального вреда: анализ и
комментарий законодательства и судебной практики. Москва: WoltersKluwer, 2004, с. 144.-145.
164Augstākās tiesas Senāts. 13.02.2002. SKC-102; Augstākās tiesas Senāts. 08.05.2002. SKC-261.
165 Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Tiesu prakses apkopojums. Augstākā
tiesa. 2003.-2004. gads. Jurista Vārds, 2004. 1. jūnijs, Nr. 20 (325), 5.-6., 24.-26. lpp.
166Abraham К. The Forms and Functions of Tort Law. New York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 255.-256.
167EC T spriedums Lingens v. Austria. 9815/82, 08.07.1986. 42. punkts.
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138. Nosakot, vai ir noticis iespējamais politiķa reputācijas aizskārums, ir jāizvērtē,
i. ir pieļauts pieļaujamās kritikas robežas pārkāpums. Lai to izdarītu, ir nepieciešams
xemt vērā ne tikai publikācijas kontekstu, bet arī pašas kritizētās personas provokatīvo

ridbu.168
139. Valsts pārvaldes darb inieki un ierēdņi, pildot savus pienākumus, ir pa
j u t i lielākai kritikai nekā privātpersonas, tomēr pieļaujamās kritikas robežas nav
t k plašas kā pret politiķiem .169 Pirm kārt, tāpēc, ka “ierēdņi katru savu vārdu un darrfr:. apzināti būtu pakļāvuši pārbaudei tādā mērā kā politiķi un tāpēc ar tiem būtu
šspietas tāpat kā ar politiķiem, kad ir runa par viņu uzvedības kritiku ”.170 Otrkārt,
valsts ierēdņiem ir nepieciešams baudīt sabiedrības uzticību, lai tie varētu pildīt
it?•.us pienākumus”.171
140. Lai gan attiecībā uz tiesnešu reputācijas aizsardzību E C T norāda uz nepiede
r i—ību nevājināt tiesu varas autoritāti un objektivitāti, pasargājot to pret destruktīviem
_r. nepamatotiem uzbrukumiem.172Tomēr pastāvot noteiktiem apstākļiem vai izvērstai
irram entācijai, arī tiesneši var tikt kritizēti.173
141. EC T prakse liecina, ka, izvērtējot konkrētos apstākļus, žurnālista izteikumi par
: e>as darbību tiek atzīti par adekvātiem174vai neadekvātiem.175Tas norāda, ka pieļauja—is kritikas robežas pret tiesnešiem ir mazākas salīdzinājumā ar valsts darbiniekiem vai
rrēdņiem,176tomēr lielākas salīdzinājumā ar privātpersonām.
142. Kā atsevišķi tiek izdalītas publiskas personas (celebrities), kuras nav iecel:i.s vai ievēlētas kā oficiālas amatpersonas, bet kuru nozīme (prominence) politikā,
^ ‘•daidē, sportā vai arī nodarbošanās citā jomā padara tās par sabiedriskās intereses
objektu.177
143. Tātad, vērtējot viedokļa aizskāruma smagumu, ir jāņem vērā, attiecībā uz
«:idu personu šis viedoklis ir izteikts. Ja tā ir publiska persona, tad kritikas robežas •_L attiecībā uz faktu pamatotību, tā arī formu - ir plašākas. Turklāt ir jāvērtē faktiskie
:r>tākļi, kādos šī persona darbojas, kā arī šīs publiskās personas izteiksmes forma vai
sils, piemēram, agresīva vai izteiksmes ziņā provocējoša izturēšanās pieļauj, ka līdzīgā
eidā tiek sniegts viedoklis.

** ECT spriedums Oberschlick v. Austria (No 2). 20834/92, 01.07.1997. 33. punkts,
** Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Tiesu prakses apkopojums. Augstākā
2003.-2004. gads. Jurista Vārds, 2004. 1. jūnijs, Nr. 20 (325), 6.-7. lpp.
ECT spriedums Thoma v. Luxembourg. 38432/97, 29.03.2001. 47. punkts.
Turpat, 57. punkts.
-ECT spriedums Prager and Oberschlick v. Austria. 15974/90, 26.04.1995. 34. punkts.
~ Prese ir viens no līdzekļiem, ar kuras palīdzību politiķi un sabiedrība var pārbaudīt, vai tiesneši veic savus
r- irīgos pienākumus saskaņā ar mērķi, kas ir viņiem uzticēto uzdevumu pamatā. EC T spriedums Prager and
\ r-rschlick v. Austria. 15974/90, 26.04.1995. 34. punkts.
EC T spriedums Haes and Gijsels v. Belgium. 19983/92,26.04.1995. 37. punkts.
~ EC T spriedums Prager and Oberschlick v. Austria. 15974/90, 26.04.1995. 37.-38. punkts.
Tiesu prakse lietās par personas goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību. Tiesu prakses apkopojums. Augstākā
2003.-2004. gads. Jurista Vārds, 2004. 1. jūnijs, Nr. 20 (325), 7.-8. lpp.
~~Abraham K. The Forms and Functions of Tort Law. New York: The Foundation Press Inc., 1997, p. 257.
235

95. pants

4. T iesīb u uz pašcieņu u n rep u tāciju p ārkāp u m a sekas
4.1. Reputācijas aizskārum a gadījum ā
144. Likumdevējs ir paredzējis noteiktas tiesas sekas sakarā ar personas reputācijas
nepamatotu aizskārumu. Šīs sekas pamatā ir ar civiltiesisku raksturu, tomēr noteiktos
gadījumos var iestāties arī kriminālatbildība (K L 157. pants).
145. Likumdevējs ir paredzējis regulējumu saistībā ar atbildību sakarā ar reputācijai
nodarīto aizskārumu. Reputāciju aizskarošu ziņu izplatītājam ir jāpierāda izplatīto ziņu
atbilstība īstenībai vai tās ir jāatsauc. Cietušajam nav jāpierāda šādu ziņu izplatītāja
vaina.
146. Attiecībā uz masu informācijas līdzekļu nodarīto aizskārumu ir jāizdala paša
masu informācijas līdzekļa un žurnālista atbildība. Likuma “ Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem” 21. pants paredz atsaukuma tiesības par tādu ziņu publicēšanu
(pārraidīšanu), ja tās neatbilst patiesībai, bet citos goda un cieņas aizskaršanas gadīju
mos - tiesību prasīt atvainošanos. Masu informācijas līdzekļi nepatiesas ziņas atsauc,
publicējot vai citādi izplatot atsaukumu.
147. Atsaukumam ir jābūt publicētam vai izplatītam tādā pašā veidā (šrifts, izvie
tojums, apjoms u.tml.), kādā tika izplatītas nepatiesas ziņas. Ja nepatiesas ziņas satur
dokuments, kura satura pārsūdzēšanai likums neparedz citu kārtību, tad jānomaina do
kuments, bet citos gadījumos atsaukuma kārtību nosaka tiesa. Atsaukums ir jānošķir
no cita tiesību institūta - tiesībām uz iebildi vai atbildi (right to reply - angl.), kas ir
paredzēts nevis nepatiesu vai godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukumam, bet gan cita
(arī atšķirīga) viedokļa paušanai par vienu un to pašu notikumu. Šāds tiesību institūts
ir paredzēts “ Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma” 50. un 52. pantā kā tiesības uz
atbildi.
148. Bez godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukuma, reputāciju aizskarošu ziņu izpla
tītājam ir jādod mantisks gandarījums (kompensācija) par nemantisku (morālu) kaitē
jumu. Kompensācijas summas apmēru nosaka tiesa atbilstoši Civillikum a 5. panta no
teikumiem. Ja šādas prettiesiskas rīcības rezultātā ir nodarīti zaudējumi, tad cietušajam
ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību.
4.2. Spīdzināšanas un necienīgas izturēšanās gadījum ā
149. Gadījumā, ja persona tikusi spīdzināta vai pret viņu ir izturējušies cietsirdīgi vai
necienīgi, kā arī ir piemērots nežēlīgs vai cilvēka cieņu pazemojošs sods, tad personai
ir tiesības uz šādas aizskarošas darbības pārtraukšanu, kā arī uz personai nodarīto zau
dējumu atlīdzības un nodarītā nemantiskā (morālā) kaitējuma kompensāciju atbilstoši
C L 1635. pantam. Savukārt, ja šādas rīcības rezultātā personai ir nodarīti miesas bojāju
mi, tad atbilstoši C L 2347.-2349. pantam ir pienākums atlīdzināt ārstēšanas izdevumus,
zaudējumu atlīdzību, kā arī kompensāciju par sakropļojumu vai izķēmojumu. Turklāt
par iepriekš minētajām prettiesiskajām darbībām vainīgajai personai var iestāties arī k ri
minālatbildība.
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A. Ievads
1. P a n ta k o n stru k cija u n te rm in o lo ģ ija
1.
Satversmes 96. pantā tieši norādīts uz trijiem aizsargājamiem personas dzīves asrektiem: privāto dzīvi, mājokli un korespondenci. Tā kā katrs no šiem aspektiem ir tieši
-.osaukts, varētu likties, ka starp tiem nav pastāvīgas saistības un katrs no tiem ir ar savu,
: atstāvīgu nozīmi. Tomēr Satversmes 96. panta un tam radniecīgā E C K 8. panta piemē
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rošanas prakse ir apliecinājusi, ka centrālais šī panta jēdziens ir “privātā dzīve”, un no sl
plašā jēdziena atvasināma arī tiesība uz mājokļa un korespondences neaizskaramīb_
kā ari pantā tieši neminēto ģimenes dzīvi un citiem privātās dzīves sfērā ietilpstošie“
aspektiem.
2. Privātās dzīves jēdziens ir panta centrālais jēdziens, kurš ietver dažādus persona
dzīves elementus. Tas aizsargā indivīda fizisko un garīgo integritāti, godu un cieņu, vār
du un identitāti, personas datus. Tiesības uz privāto dzīvi nozīmē, ka katram indivīdam
ir tiesības uz savu privāto telpu, tiesības dzīvot pēc sava prāta, saskaņā ar savu būtību un
vēlmēm attīstīt un pilnveidot savu personību, iespējami m inim āli ciešot no valsts vai citi.
personu iejaukšanās. Šīs tiesības ietver indivīda tiesības būt atšķirīgam, saglabāt un at
tīstīt īpašības un spējas, kas viņu atšķir no citiem cilvēkiem un individualizē. Šīs tiesības
ietver arī tiesības dibināt un attīstīt attiecības ar citiem cilvēkiem.1
3. Lai gan šis skaidrojums nav izsmeļošs, tas aptver ļoti plašu personas dzīves sfēru,
tajā skaitā mājokli un korespondenci. A rī Satversmes tiesa atzinusi, ka tiesības uz pri
vāto dzīvi, tiesības uz ģimenes dzīvi, tiesības uz mājokļa neaizskaramību un tiesības uz
korespondences neaizskaramību nav iespējams precīzi norobežot. Tās cita citu papildina
un arī savstarpēji pārklājas. Tāpēc termins “privātā dzīve” nereti tiek lietots kā plašāks
apzīmējums, kas ietver arī ģimenes dzīvi, mājokļa un korespondences neaizskaramību.1
Mājoklis un korespondence ir atsevišķi izdalīti tādēļ, ka vēsturiski šo personas dzīves
aspektu aizsardzība Eiropā un Latvijā tika apzināta kā aizsargājama vērtība vēl pirms
plašākā privātās dzīves jēdziena rašanās (skat. komentāra C daļu).
4. Privātās dzīves jēdziena dažādos aspektus vieglāk izprast tad, ja tos tipizē un aplū
ko atsevišķi. Šāda metode ievērota arī komentāra izklāstā, atsevišķi norādot tipiskākos,
biežāk apspriestos privātās dzīves aspektus.
5. Satversmes 96. panta konstrukcija vispilnīgāk atbilst E C K 8. pantam, taču atšķirī
bā no E C K Satversmes 96. pantā nav īpaši norādīta ģimenes dzīve. Turpretim ģimenes
dzīve kā aizsargājama vērtība norādīta Satversmes 110. pantā. Tādējādi nepieciešams
norobežot Satversmes 96. un 110. pantā ietvertās tiesības.
6. Satversmes tiesa atzinusi, ka ari Satversmes 110. pants garantē tiesības uz ģimenes
dzīves neaizskaramību. Taču tas nenozīmē, ka šīs tiesības nav ietvertas arī Satversmes
96. pantā. Kā piemēru piesaucot Satversmes 102. un 108. pantā regulētās tiesības uz
biedrošanās un arodbiedrību brīvību un no Satversmes 95. un 96. panta izrietošo goda
un cieņas aizsardzību, Satversmes tiesa norādījusi, ka vienas un tās pašas tiesības var aiz
sargāt vairāki Satversmes panti. Tā kā privātās dzīves jēdziens aptver arī ģimenes dzīvi,
tad Satversmes 96. pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ietver arī
tiesības uz ģimenes dzīves aizsardzību.3
7. Tomēr nevar apgalvot, ka Satversmes 96. un 110. pantā ir ietvertas identiskas tiesī
bas uz ģimenes aizsardzību. Katrā pantā šīm tiesībām ir citāds aspekts: 96. pantā kā ģi
menes dzīve ir viens no privātās dzīves elementiem, bet 110. pantā noteiktajām tiesībām
uz ģimenes dzīves aizsardzību ir sociālo tiesību raksturs.
1Satversmes tiesa. 2008-43-0106. 04.06.2009. 11. punkts.
2Satversmes tiesa. 2009-10-01. 18.12.2009. 9.1. punkts.
3Satversmes tiesa. 2008-42-1. 23.04.2009. 8. punkts.
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2. Satversm es 96. p an tā ietv erto tiesīb u vēstu riskā attīstīb a
8. Privātās dzīves aizsardzības jēdziena pamatā ir valsts tiesību iedalījums publiskajas
privātajās tiesībās. Privāto tiesību būtiskākais aspekts ir tiesības uz īpašumu. A rī šo
neri demokrātisko valstu konstitūcijās tiesība uz privātās dzīves neaizskaramību ietver
ra ib a s uz mājokļa neaizskaramību. Pamatā tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību
rH-niriskais aizsākums ir saistīts ar privātīpašuma neaizskaramību, pakāpeniski ietverot
ir~.en plašāku aizsargājamo vērtību katalogu.
9. Liela ietekme privātās dzīves aizsardzības teorētiskajā pamatojumā ir arī atziņai,
rj. privātās dzīves aizsardzības mērķis ir nodrošināt cilvēka iekšējo autonomiju, lai tas
īrētu pēc iespējas brīvi veidot savu gribu un tai atbilstoši rīkoties. Savukārt cilvēka brīvā
crlba ir kopš apgaismes laikmeta valdošās Rietumu politiskās filozofijas pamataksioma,
kuru balstās arī modernā tiesību un valsts izpratne.4
10. Privātās dzīves jēdziena mūsdienu izpratnes pamatlicēji ir divi Amerikas Savieno-

:: Valstu advokāti - Samuels Varens un Luiss Brndejs (Sam el W mn, Lois Brandeis),
sūri 1890. gadā publicēja eseju “ Tiesības uz privātumu” un izdarīja šādu secinājumu:
'Pavisam senos laikos likums aizsargāja īpašumu un dzīvību tikai no fiziskas iejaukšanās.
Tūjā laikā tiesības uz dzīvību nozīmēja tiesības uz fizisku neiejaukšanos. Pakāpeniski šo
rusību sfēra paplašinājās; tagad tiesības uz dzīvību nozīmē tiesības baudīt dzīvi - tiesības
palikt vienam; īpašuma izpratne ir paplašinājusies un ar to saprot jebkuru tā formu - gan
ķermenisku, gan bezķermenisku.” V iņ i pasludināja jaunu jēdzienu - privātums. Taču for
mulējums “ tiesībaspalikt vienam” ir daudz vecāks un pirms 1890. gada esejas jau minēts
A SV Augstākās tiesas 1834. gada spriedumā lietā5, kur tiesa konstatē: “apsūdzētais neko
regrib - neko neprasa, kā tikai iespēju palikt vienam, kamēr nav pierādīts, ka viņš ir
rlrkāpis citu personu tiesības.”6
11. Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijā tieši nav noteikta personas tiesība uz priito dzīvi, tāpēc tādas tiesības esamību privātpersonas tiesā mēģināja pamatot, inter
pretējot citas konstitūcijā noteiktās tiesības. Viena no tām ir iekļauta A S V konstitūcijas
X IV labojumā - neviens štats nedrīkst nelikumīgi ierobežot personas dzīvību, brīvību vai
T.iiumu (..). A SV Augstākā tiesa to interpretēja kā personas tiesības rīkoties pēc savas
_r. eles: “personas rīcību nedrīkst ierobežot, jo tad tiks pārkāpta tās tiesība uz brīvību”.
Līdz ar to A SV tiesības uz privāto dzīvi izpratne pamatā veidojas kā personas tiesība
‘palikt vienam”.7 Pirm ā A SV tiesas lieta, kurā A SV Augstākā tiesa jau pilnībā izmanto
rr.vātās dzīves neaizskaramības jēdzienu, ir lieta8, kurā persona tiesājas pret Konektikulīš štatu, kas precētiem pāriem aizliedza lietot kontracepcijas līdzekļus.9 A SV Augstākā
Lcvits E. Cilvēktiesības un valsts drošība: aktuālās problēmas privātās dzīves aizsardzības jomā Eiropā tiesu

ēdumu gaismā: Eiropas Savienība un tiesiska valsts: Latvijas pieredze. Rīga: Rīgas Juridiskā augstskola,
2 J08 ,17. lpp.
V >. Supreme Court. Wheaton v. Peters. 09.1834. 33 U.S. 591.
?. : nald B. Standler. Privacy Law in the USA. Pieejams: http://www.rbs2.com/privacy.htm.
- -kers M . Personas datu tiesiskā aizsardzība. Rīga: SIA Biznesa augstskola “ Turība”, 2000,11. lpp.
V S. Supreme Court.Griswold v. Connecticut. 07.06.1965. 381 U.S. 479.
'Trent W. A. A new definition of privacy for the law. Privacy. Vol. I - the concept of privacy. Dartmouth:
T-irtmouth Publishing Company Limited, p. 30.- 31.
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tiesa, balstoties uz A S V konstitūcijas X IV labojumu, atzina, ka tiesības uz privā
ietver tiesības lietot kontracepcijas līdzekļus arī laulātajiem pāriem, tāpēc aizliegu- m
privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums.
12. Tiesība uz privāto dzīvi starptautiskajos cilvēka tiesību dokumentos nostiprini
ta tikai pēc Otrā pasaules kara un Apvienoto Nāciju Organizācijas izveidošanas Vis
pārējās Cilvēktiesību deklarācijas 12. pantā. Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966. u:u.
16. decembra Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām per? r. _
tiesības uz privāto dzīvi garantē 17. pantā: nedrīkst patvarīgi vai nelikumīgi iejauknu
neviena personiskajā, ģimenes dzīvē, pārkāpt dzīvokļa neaizskaramību vai korespondents
noslēpumu vai nelikumīgi apdraudēt viņa godu un reputāciju. Katram ir tiesības uz .:o
ma aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai apdraudējumiem. Pateicoties Apvienoto Nāc:'.
Organizācijas ietekmei, daudzas Eiropas valstis savās konstitūcijās pakāpeniski iekļi ;
cilvēka pamattiesību regulējumu, nosakot arī personas tiesības uz privāto dzīvi.
13. Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 12. pantā iekļautās tiesības formulējumu i
lāk pārņēma arī citos starptautiskajos dokumentos, pēc kuriem vadoties šī tiesība ietve:
ta arī Satversmē.
14. Pirmais starptautiskais dokuments Eiropā, kur tiek noteikta tiesība uz privā::
dzīvi, ir 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību konvenc: u
Šīs konvencijas 8. panta pirmajā daļā ir noteikts - ikvienam ir tiesības uz savas p rivā:!:
un ģimenes dzīves, dzīvokļa un korespondences neaizskaramību. E C K 8. pantā netiek ne
teikts jēdziena “privātā dzīve” izsmeļošs saturs, un arī E C K nav mēģinājusi to definēt
Tādējādi izskatot lietas E C K ir iespējas veidot precedentu tiesības, ņemot vērā sociāl:
un tehnoloģisko progresu.10
15. Aplūkojot visos minētajos starptautiskajos dokumentos iekļauto pamattiesību
gramatisko formulējumu, kā arī Satversmes 96. pantu, tajos vēsturiski ir saskatāma A S V
ietekme, jo tiesība uz privātās dzīves neaizskaramību ir sākotnēji formulēta kā negatīvi
tiesība (tiesība uz neiejaukšanos - neaizskaramību). Taču tas nav saistīts tikai ar A S V
koncepciju par “personas tiesībām palikt vienam”, bet arī ar to, ka sākotnēji šajā jomā cil
vēktiesību izpratne aprobežojās ar uzskatu, ka tiesība uz privātās dzīves neaizskaramību
būs ievērota, ja valsts vienkārši neiejauksies cilvēka privātās dzīves jomā.
16. Eiropas izpratne vairāk balstās uz pozitīvo pieeju, taču gan ASV, gan Eiropā vie
dokļi saskan par tiesības nozīmi: personas tiesība uz privātās dzīves neaizskaramību ir
garants citu valsts pamatlikumā noteikto personas pamattiesību brīvai realizācijai vau
rīcības brīvībai kā tādai. Piemēram, ja persona zina, ka tiek novērota, tās rīcības brīvi
izpausme var tikt ietekmēta gan netiešā, gan tiešā veidā, tā ierobežojot arī kādas cita?
pamattiesības (piemēram, tiesības uz vārda brīvību) īstenošanu. Bez tam atsevišķa per
soniskās informācijas (piemēram, sensitīvie personas dati) prettiesiska apstrāde var rad;:
personas diskriminācijas iespēju. Līdz ar to tiesība uz privātās dzīves neaizskaramību
neparedz tikai cilvēka privātās telpas saglabāšanu kā pašmērķi, bet garantē cilvēka ne
traucētu pašizpausmi jebkuru citu konstitūcijā nostiprināto tiesību sakarā, un tādējādi
10 H arris D., O ’ Boyle M ., W arbrick C. Law
Edinburg: Butterworths, 1995, 3 0 3 .1pp.
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lifce?:ba ir būtisks tiesiskas un demokrātiskas valsts elements. A SV un Eiropā atšķiras
te*- : _ funkcionālā nozīme: A SV tās ir pamatbrīvība, savukārt Eiropā (pēc Francijas
ja a b —ātās pamattiesību teorijas) un līdz ar to Latvijā tiesība uz personas privātās dzīves
■ta: ~'<-3ramību ir cilvēka pamattiesība11.
Kā jau minēts, sākotnēji tiesība uz privātās dzīves neaizskaramību saturiski tiek
irsti_5ta par negatīvo tiesību (valsts neiejaucas privātajā dzīvē) un galvenokārt kā valsts
_7 . ēka savstarpējo attiecību dimensija. Mūsdienu izpratne ietver arī pozitīvo aspekx_ L rti pienākumu nodrošināt, lai personas privātā dzīve būtu pietiekami aizsargāta no
Ster
itotas iejaukšanās un - nepieciešamības gadījumā - valstij jāpieņem tādi normat —č ixti, kas nepieļauj šādu nepamatotu iejaukšanos.
3. Satversm es 96. p an tā ietvertās tiesības
starp tau tiskajo s cilvē k tie sīb u dokum entos
*
Starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi,
nātzkla un korespondences neaizskaramību formulētas līdzīgi. Vispārējās cilvēktiesību
Afc-j-'iciias 12. pantā noteikts šādi: “Nedrīkst patvaļīgi iejaukties neviena privātajā un
Jnrrtr'-žs dzīvē, patvaļīgi apdraudēt viņa mājokļa neaizskaramību vai viņa korespondences
ļp fiiēpumu, vai nelikumīgi apdraudēt viņa godu un reputāciju. Katram cilvēkam ir tiesības
nz ikuvia aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai šādiem apdraudējumiem’.’ Saturiski tāds
fcr- rbrmulējums iekļauts arī A N O Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiska■ddt zesībām 17. pantā:
*: Sedrīkst patvarīgi vai nelikumīgi iejaukties kāda privātajā vai ģimenes dzīvē, patm s r T ■-ii nelikumīgi apdraudēt viņa mājokļa neaizskaramību vai viņa korespondences
^mĒpumu vai nelikumīgi apdraudēt viņa godu un reputāciju.
1 Katram ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai šādiem apdrauMpwtjem !’
19.
Šajos tiesību aktos vienkopus ar Satversmes 96. pantā tieši nosauktajiem aizsargājtnLTiem elementiem un ģimenes dzīvi norādīts arī gods un reputācija. Tas uzsver arī šo
fers: nības elementu saistību ar personas privāto dzīvi.
1 j. E C K tieši un vienkopus norādītas tiesības uz privātās dzīves, ģimenes dzīves, mā
ju korespondences neaizskaramību:
‘; Ikvienam ir tiesības uz savu privāto un ģimenes dzīvi, korespondences noslēpumu
■m šzžvokļa neaizskaramību.
1 alsts institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt šīs tiesības, izņemot gadījumos, kas
pa^sziti likumā un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts un sabied«mūj drošības vai valsts ekonomiskās labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības vai noķasr- l a i aizsargātu veselību vai tikumību, vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības.”
I I . Privātās dzīves un preses brīvības mijiedarbības izpratnei noderīga var būt Eiror .domes rezolūcija Nr. 1165 (1998) “ Par tiesībām uz privātumu”.12
3

Privacy in Telecommunications. A European and an American Approuch. London: Kluwer Law
nal, 1997, p. 3.
ntary Assembly o f the Council o f Europe. Resolution No. 1165. Right to privacy. Pieejams: http://
:oe. int/main. asp?Link=/documents/adoptedtext/ta98/eresI 165.htm.
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22. ES Cilvēktiesību hartas 7. pants saturiski līdzīgs E C K 8. pantam, pasludinot, š ī
“[ iJkvienai personai ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un saziņas ne
aizskaramību”. ES Cilvēktiesību hartas 8. pantā īpaši izdalītas personas tiesības uz dar.
aizsardzību, kas citos starptautiskos dokumentos un Satversmē ietilpst privātās dzīves
jēdzienā un tādēļ atsevišķi netiek izdalītas:
“1. Ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.
2. Šādi dati ir jāapstrādā godprātīgi, noteiktiem mērķiem un ar attiecīgās personas pie
krišanu vai ar citu likumīgu pamatojumu, kas paredzēts tiesību aktos. Ikvienam ir pieeja
tiesības datiem, kas par viņu savākti, un tiesības ieviest labojumus šajos datos.
3. Atbilstību šiem noteikumiem kontrolē neatkarīga iestāde.”
4. Satversm es 96. p an tā ietvertās tiesīb as citu valstu k o n stitū cijās
23. Citu valstu konstitūcijās Satversmes 96. pantā ietvertās tiesības izklāstītas sīkigan jautājumā par šo tiesību saturu, gan ierobežošanas priekšnoteikumiem.
24. Igaunijas konstitūcijā šīm tiesībām veltīti trīs panti. 26. pantā noteikts, ka '
kvienam ir tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību. Valsts iestādes, pat
valdības un to amatpersonas neiejaucas personas privātajā un ģimenes dzīvē, izņem.::
likumā noteiktajos gadījumos un noteiktā procedūrā, lai aizsargātu veselību, morāli, sa
biedrisko kārtību, citu personu tiesības un brīvības, apkarotu noziedzīgus nodarījumu:
vai aizturētu noziedznieku.” 33. pantā noteikta mājokļa neaizskaramība: “Mājoklis r
neaizskarams. Personas dzīvesvietā, nekustamajā vai personiskajā īpašumā, kas atrcdas personas kontrolē, vai darbavietā nenotiks piespiedu iekļūšana vai pārmeklēšana
izņemot likumā noteiktajos gadījumos un noteiktā procedūrā, lai aizsargātu veselību
morāli, sabiedrisko kārtību, citu personu tiesības un brīvības, apkarotu noziedzīgus no
darījumus vai aizturētu noziedznieku vai lai noskaidrotu patiesību kriminālprocesā
Visbeidzot Igaunijas konstitūcijas 43. pants regulē korespondences neaizskaramību
“Ikvienam ir tiesības uz pa pastu, telegrāfu, telefonu vai citā veidā sūtīto vai saņem::
ziņu konfidencialitāti. Izņēmumi ir pieļaujam i ar tiesas atļauju, lai apkarotu noziedzī
gus nodarījumus vai lai noskaidrotu patiesību kriminālprocesā likumā noteiktajos gadī
jumos un kārtībā.”
25. Lietuvas konstitūcijā privātuma tiesības regulētas divos pantos. 22. pantā noteiktu
privātās un ģimenes dzīves, korespondences, kā arī personas datu aizsardzība:
26. “22. Personas privātā dzīve ir neaizskarama.
27. Personīgā korespondence, telefona sarunas, telegrāfa ziņas un cita saziņa ir neaizskara
ma.
28. Informāciju par personas privāto dzīvi var iegūt tikai ar pamatotu tiesas lēmumu
un tikai saskaņā ar likumu.
29. Likums un tiesa aizsargā ikvienu no patvaļīgas vai nelikumīgas iejaukšanās viņa
privātajā un ģimenes dzīvē, no viņa goda un cieņas aizskaršanas’.'
30. Lietuvas Konstitucionālā tiesa sniegusi plašu, bet neizsmeļošu personas privātās
dzīves elementu uzskaitījumu, norādot, ka personas privātā dzīve ietver indivīda dzīvi.
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pmenes stāvokli, dzīves apstākļus, attiecības ar citām personām, uzskatus, pārliecību,
iradumus, fizisko un psiholoģisko stāvokli, viņa veselību, godu, cieņu u.c.13
31. 24. pantā noteikta mājokļa neaizskaramība:
32. “ 24. Personas mājoklis ir neaizskarams.
33. Bez iemītnieka piekrišanas iekļūšana viņa mājā ir atļauta tikai uz tiesas lēmuma
: .:'-:ata vai likumā noteiktajā kārtībā, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu sabiedrisko
iJ'tīb u , aizturētu noziedznieku, glābtu personas dzīvību, veselību vai īpašumu.”
34. A rī Somijas, Polijas un Vācijas konstitūcijās privātuma aizsardzība regulēta līdzīf- Polijas konstitūcijas 47. pantā papildus tiesībām uz privātās dzīves, ģimenes dzīves,
i:u a un labās reputācijas aizsardzību vēl īpaši norādīts, ka personai ir tiesības pieņemt
: -.omus par savu privāto dzīvi. Vācijas konstitūcijā īpaši izceļams 13. pants, kurā mā•_a aizsardzība regulēta septiņās daļās, nosakot, kādos gadījumos un uz kāda pamata
r ^aujama mājokļa aizskaršana (t.sk. akustiskā noklausīšanās, mājokļa novērošana).
35. Lakonisks regulējums, tomēr īpaši izdalot datu aizsardzību, ietverts Šveices koncricijas 13. pantā:
36. “ 13. pants. Tiesības uz privātumu
3” . Ikvienam ir tiesības uz privātumu savā privātajā un ģimenes dzīvē, un mājoklī, un
i. r:b ā ar pastu un telekomunikācijām.
38. Ikvienam ir tiesības uz aizsardzību pret personas datu nelikumīgu izmantošanu.”

B. Satversmes 96. panta ģenēze
39. Personas tiesības uz mājokļa un korespondences neaizskaramību bija ietvertas
a_ 1922. gadā Satversmes sapulcē apspriestajā Satversmes otrās daļas (Pamatnoteikumi
: ar pilsoņu tiesībām un pienākumiem) projektā. Projekta 92. pants noteica, ka “ [P]ilsos i dzīvoklis ir neaizskarams. Izņēmumi pielaižami tikai uz likuma pamata”. Panta no: trāpīgi izteicis deputāts Dzelzītis: Ja pilsonis nejūtas drošs savā mājā, savā dzīvoklī,
u : var teikt, ka viņš nejūtas drošs nekur.14 Satversmes sapulcē, atsaucoties uz Anglijas
bām, trešajā lasījumā tika ierosināts precizēt gadījumus, kad dzīvokļa neaizskarae : a var ierobežot, proti, 1) ja ir pierādījumi, ka dzīvoklī tiek pastrādāts noziegums; 2)
- icivoklī iebēg vajātais noziedznieks; 3) ja dzīvokļa iemītniekus apdraud ugunsgrēks,
ugč- 5 plūdi vai citas dzīvības briesmas; 4) kad no dzīvokļa atskan saucieni pēc palīdzi3HS Satversmes sapulce šo ierosinājumu noraidīja.15
40. Satversmes otrās daļas projekta 93. pants paredzēja, ka “ [Vļēstuļu, telegrammu
m telefona sarunu noslēpums ir neaizskarams. Izņēmumi pielaižami likumā paredzētos
_mos”. Deputāts Cielēns atzīmēja, ka vēstuļu noslēpumiem ir ne tikai politiska nor - visos saimnieciskos darījumos katrai atsevišķai firmai no liela svara ir arī saim
ju; .
noslēpumi.16
41. Apspriežot Satversmes otrās daļas 92. pantu, Satversmes sapulces deputāts Pet■r-:? norādīja, ka tas ir līdzīgs bijušo Krievijas [1906. gada] pamatlikumu 73. pantam,
*<r

••• :utional C ourt o f Lithuania. 3 4 /2 0 0 0 -2 8 /0 1 , II, 2. 19.09.2002.
v is Satversmes sapulces stenogram m u izvilkums (1 9 2 0 -1 9 2 2 ). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2 006, V

■ r ^ - _.sēdes stenogram m a, 530. lpp. (1 7 .01.1922.).
ļHarpsL 874. lpp., līdzīgs priekšlikums bija izteikts jau otrajā lasījumā, skat. turpat, 503. lpp.
it. 533. lpp.
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kur noteikts, ka “ [K]atra dzīvoklis ir neaizskarams.[..]”.17Taču visticamāk, ka Satversme?
otrās daļas projekta 92. un 93. pants (tāpat kā vairums pārējo normu18) ir aizguvums nc
Veimāras konstitūcijas 115. un 117. panta.19
42. Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” dzīvokļa ne
aizskaramību un korespondences noslēpumu noteica 16. un 17. pantā:
43. “16. pants. Personas dzīvoklis ir neaizskarams.
44. Nevienam nav tiesību ieiet dzīvoklī bez tajā dzīvojošo atļaujas vai izdarīt kratīšanu
bez tiesneša lēmuma, izņemot gadījumus, kad persona tiek aizturēta nozieguma vietā vai
ir apdraudēta personu dzīvība.
4 5 .17. pants. Valsts garantē korespondences, telefonsarunu, telegrāfisko un citu sakaru
noslēpumu.
46. Šīs tiesības var ierobežot ar tiesneša lēmumu, izmeklējot smagus noziegumus.”
47. Privātā dzīve kā atsevišķa pamattiesību kategorija Satversmes 1922. gada otrās
daļas projektā un konstitucionālajā likumā netika paredzēta. A ri 14.02.1996. Tautas sa
skaņas partijas izstrādātajā likumprojektā “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.1
tiek atkārtotas konstitucionālā likuma normas par dzīvokļa un korespondences neaiz
skaramību, taču normas par privātās dzīves aizsardzību nav. Tas atzīmēts arī 29.04.1996.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta atzinumā (sagatavoju?:
Ineta Ziemele), norādot uz privātās dzīves kā patstāvīgas pamattiesības iztrūkumu.21
48. Saeimas komisijas “ Par Satversmes otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izs
trādi” sagatavotajā sākotnējā Satversmes grozījumu projekta variantā pirmo reizi nostip
rinātas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību:
49. “99. Personai ir tiesība uz privātās dzīves neaizskaramību.
50. Korespondences, telefona sarunu, telegrāfisko un citu sakaru noslēpumu var neievē
rot ar tiesneša lēmumu lietās par smagiem noziegumiem.
5 1 .100. Nevienam nav tiesību ieiet dzīvokļi bez tā iemītnieku atļaujas, izņemot likumā
noteiktos gadījumus. Kratīšanu var izdarīt tikai ar tiesneša lēmumu.”22
52. Vēlāk komisija šīs normas apvieno vienā pantā: “ 95. Ikvienam ir tiesības uz pri
vātās dzīves, dzīvokļa un korespondences neaizskaramību.”23 15.09.1997. sēdē komisija
nolemj aizstāt vārdu “dzīvoklis” ar vārdu “mājoklis”.
53. Satversmē iekļautais privātās dzīves jēdziens ir aizguvums no Eiropas Cilvēktiesī
bu un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. panta, Starptautiskā pakta par pilsonis
kajām un politiskajām tiesībām 17. panta un A N O Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas
12. panta.24 Šie tiesību akti ietverti komisijas salīdzinošajā tabulā, kurā apkopotas tās
17 Latvijas Satversmes sapulces stenogram m u izvilkums (1 9 2 0 -1 9 2 2 ). Rīga: Tiesu nam u aģentūra, 2006.
V sesijas l.sēdes stenogram m a (1 7 .0 1 .1 9 2 2 .), 500. lpp.
18 Pleps J. Pamattiesību katalogs starpkaru periodā. Jurista Vārds, 2 008. 23. decembris, Nr. 48 (553).
19Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919.
Pieejams: http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/verfassung/index.html.
20 Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2 001, Apraksts Nr. 6 - 4 0 , lieta Nr. 2 ,2 . lpp.
21 Turpat, 9. lpp.
22 Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2 001, Apraksts Nr. 6 - 4 0 , lieta Nr. 1, 16. lpp.
23 Turpat, 24. lpp.
24 Turpat, 19. lpp. Tabulā pie ailes “personīgās un ģimenes dzīves neaizskaramība” izdarīta atsauce arī uz Starp
tautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Acīmredzot, šeit sākotnēji sajaukts valsts
pienākums aizsargāt ģimeni kā sociālo tiesību elementu un ģimeni kā personas privātās dzīves elementu.
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_ normas, kas izmantotas, sagatavojot Satversmes grozījumu projektu. Tādējādi
jr ? i:i> dzīves jēdziens Satversmē nav šaurāks kā iepriekšminētajos tiesību aktos, jo Sat96. panta izstrādāšanā tam nav piešķirts atšķirīgs saturs.
54
Satversmes V III nodaļas izstrādāšanas materiāli liecina, ka sākotnēji tiesības uz
E ir er.es dzīvi bija iecerēts formulēt tikai 110. pantā. Tā, piemēram, Saeimas komisim
gada 28. aprīļa sēdē komisijas priekšsēdētājs I. Bišers ierosināja Satversmes
H rantā jēdzienu “privātās dzīves” aizstāt ar vārdiem “personiskās un ģimenes dzīves”.
i r r - : 'ā norādīts, ka deputāti šo priekšlikumu apsprieduši un nolēmuši atstāt iepriek
šēji *r n kciju .25 Deputātu motīvi nav norādīti. 1997. gada 11. jūlijā Tieslietu ministrija
fcrr~.-* komisijai iesniedza savus priekšlikumus par Satversmes V III nodaļas normām
ffsa^ r'fm es V III nodaļu jaunā redakcijā), kuros Satversmes 96. pantā ietverta norāde
■K
«nes dzīvi, taču šis Tieslietu ministrijas priekšlikums netika ieviests. Visticamāk,
■es : i i uz ģimenes dzīvi netika īpaši izteiktas Satversmes 96. pantā, jo ģimene kā aizsar§_
i ■ērtība jau bija norādīta Satversmes 110. pantā.

C. Privātās dzīves elementi
55. Privātās dzīves jēdziens ir izslavēts ar grūtībām to definēt.26 Ne ST, ne EC T nav
i r _ _ ' i izsmeļošu privātās dzīves skaidrojumu, vien norādot uz atsevišķiem šī jēdziena
•cCT-Cnem (skat. komentāra A I apakšnodaļu). Šie aspekti savukārt ir formulēti pietiei_.~ plaši (piemēram, veidot attiecības ar citiem cilvēkiem), kas var radīt nepareizu
t : iidu, ka Satversmes 96. pantā ietvertajā privātās dzīves jēdzienā ietilpst jebkādas pret
nerļ.: r.u vērstas un ar personu saistītas aktivitātes. Dažkārt Satversmes 96. pantā ietverto
it- r _ nošķiršana no citiem Satversmes pantiem, it īpaši Satversmes 93., 94., 95., 99.,
Ī l i - 105. un 110. panta var būt problemātiska. Šādos gadījumos jāņem vērā Satvers
me
pantā ietverto tiesību kodols - personas patstāvība un autonomija. Ja darbība
trr.3. galvenokārt pret šīm brīvu cilvēku raksturojošām pazīmēm, tad var atzīt, ka tā
tieši Satversmes 96. pantā aizsargāto personas privāto dzīvi.
56. Tomēr tradicionāli privātās dzīves saturu analizē nevis vispārīgi, bet gan atklājot
ā i-. eno, plašāk pazīstamo elementu saturu, paturot prātā, ka bez tiem privātās dzīves
nr ;-::zība var izpausties arī daudzos citos, varbūt pat vēl neapzinātos aspektos.
r

1. Personas datu aizsardzība
?“ Personas datu aizsardzības institūts izveidots, paplašinot izpratni par tiesības uz
jer-'.mii; privātās dzīves neaizskaramību saturu pagājušā gadsimta septiņdesmitajos ga3K. Lcad vairāku Eiropas valstu valdības uzsāka informācijas apstrādes projektus, kā,
gar r ēram, tautas skaitīšana u.c. Informācijas tehnoloģijas attīstības dēļ arvien vairāk
a n m ācijas par personām glabāja un apstrādāja elektroniskā formā. Kā viena no tiesību
p n : ī~.ām bija informācijas vākšana par fizisku personu un tiesības uz privātās dzīves
F ' j F i i ; Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2 001, Apraksts Nr. 6 - 4 0 , lieta Nr. 1, 29. lpp.
“ Ifcne-rr. S.. Schultz J., Castan M. The International Covenant on Civil and
!vr~-.entary. 2nd ed. Oxford: O xford University Press, 2 004, p. 476.
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neaizskaramību ievērošana. Lai nodrošinātu privātās dzīves aizsardzību, atsevišķas E i
ropas valstis pēc savas iniciatīvas pieņēma likumus par datu aizsardzību. Pirm ie likuir
par personas datu aizsardzību Eiropā bija 1971. gada likums Hesenes pavalstī Vācija?
Federatīvajā Republikā, tad Zviedrijā (1973. gads), Norvēģijā (1978. gads) un citur.2
58. Datu apstrādes iekārtu plašāka pieejamība veicināja arī datu aizsardzības tiesību
attīstību. 1981. gada 28. janvārī Eiropas Padome pieņēma īpašu konvenciju par personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (konvencija Nr. 108), la:
Eiropas Padomes valstīs unificētu datu aizsardzības noteikumus un principus. M inēti?
konvencijas preambulā ir noteikts, ka ir nepieciešams paplašināt katras personas tiesību
un pamatbrīvību aizsardzību, it īpaši tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, ņemot
vērā arvien pieaugošo automātiski apstrādāto personas datu plūsmu pāri robežām. Līdz
ar to tiesība uz personas datu aizsardzību Eiropas mērogā ir attīstījusies kā viens no bū
tiskiem mūsdienu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību satura elementiem. Ar š :
konvenciju tiek aizsargāta personiska informācija par fizisku personu, nosakot šādas in
formācijas apstrādes pieļaujamos tiesiskos gadījumus un principus. Konvencijas Nr. 108
2. pantā ir noteikts, ka “personas dati” nozīmē jebkādu informāciju, kas attiecas uz iden
tificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Konvencijas Nr. 108 6. panta
ir noteikta aizsardzība personas datiem, kas norāda uz rases izcelsmi, politiskajiem uz
skatiem, reliģisko vai citu pārliecību, veselību vai seksuālo dzīvi, kā arī kriminālsodiem.
59. Konvencija Nr. 108 nav tieši piemērojama un līdz ar to izvirza tieši konvencijas
dalībvalstīm konkrētas prasības attiecībā uz personas datu tiesisko aizsardzību. Latvija
Konvenciju Nr. 108 ratificēja 2001. gada 5. aprīlī, pieņemot likumu “ Par Eiropas Padomes
Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi’.
60. 2006. gada 26. aprīlī Eiropas Padomes M inistru komiteja tās 962. sanāksmē nolē
ma 28. janvāri pasludināt par Eiropas Padomes Datu aizsardzības dienu. Līdz ar to Eiro
pas Padomes valstīs un arī Eiropas Savienībā, sākot ar 2007. gada 28. janvāri un turpmāk
katru gadu šajā datumā tiek atzīmēta Eiropas Padomes Datu aizsardzības diena (saistībā
ar datumu, kurā Konvencija Nr. 108 tika atvērta parakstīšanai: 1981. gada 28. janvāris
ar mērķi pievērst Eiropas pilsoņu un sabiedrības uzmanību personas datu aizsardzības
jautājumiem un izglītot par tiem.
61. Izveidojot Eiropas Savienību, jau Māstrihtas līguma F 2. pantā tika noteikts, ka
Eiropas Savienība respektēs pamattiesības, kas garantētas 1950. gada 4. novembra Eiro
pas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, dalībvalstu konstitucionā
lajās tradīcijās un Savienības vispārīgajos principos. Pamatojoties uz to, bet drīzāk, lai
ievērotu vienotā preču, pakalpojumu, personu un finanšu tirgus principu, Eiropas Savie
nības Eiropas Parlaments un Eiropas Padome 1995. gada 24. oktobrī pieņēma Direktīvu
95/46/EK “ Par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu ap
riti”. M inētā direktīva paredzēja Eiropas Savienības dalībvalstīm līdz 1998. gada 24. ok
tobrim pieņemt atbilstošus normatīvos aktus, kas reglamentē personas datu apstrādes
27 Ruķers M . Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri. Rīga: SIA “E-sabiedribas risinājumi”, 2COŠ.
10. lpp.
28Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrīd.
LR likums.
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«šrūbu. Latvijā direktīva 95/46/EK ir ieviesta ar 2000. gada 6. aprīļa Fizisko personu
e c i aizsardzības likumu. Fizisko personu datu aizsardzības likuma 1. pantā ir noteikts:
m .. •u” :a mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās
Jeti i5 neaizskaramību, attiecībā uzfiziskās personas datu apstrādi. Saskaņā ar direktīvas
■ -- EK 2. panta a) punktu - personas dati nozīmē jebkuru informāciju attiecībā uz
mr*~~.cētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama persona ir
ik o 'i 2 var būt identificējama tieši vai netieši, it īpaši pēc identifikācijas numura un viem*.
vairākām viņai raksturīgām fiziskās, psiholoģiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras
ma scciālās identitātes iezīmēm. A r direktīvu īpaši aizsargāti ir tādi personiskas informāj i - veidi, kas atklāj personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai
i : ~sko pārliecību, piederību arodbiedrībām, veselību vai seksuālo dzīvi - sensitīvie
jrr>: r.as dati. Atšķirībā no Konvencijas Nr. 108 Direktīva 95/46/EK nenosaka, ka inir r—ild ia par personas krim inālo sodāmību ir sensitīvi personas dati, taču uzliek par
prasikumu dalībvalstīm nodrošināt, ka šādu personas datu apstrādi veic tikai likumā
aatejcias personas un likumā paredzētajos gadījumos.
?2. A r 2007. gada 13. decembra Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas
:fc -er.ību un Eiropas Kopienas dibināšanu, tiek aizstāts Eiropas Savienības 2000. gada
ic-iembrī pasludinātās Eiropas Savienības Pamattiesību hartas teksts,29 iekļaujot Lī2n—i par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētajā
I b s i arī pielāgoto Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kuras 8. panta 1. punktā
snšžik ir noteikts: ikvienam ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. M inētā dokuT ir r - 5. panta 2. punktā noteikts: šādi dati jāapstrādā godprātīgi, noteiktiem mērķiem un
m srrecīgās personas piekrišanu vai ar citu likumīgu pamatojumu, kas paredzēts tiesību
• a rs Ikvienam ir pieejas tiesības datiem, kas par viņu savākti, un tiesības ieviest laboju■n*i Ai-os datos. Atbilstību šiem noteikumiem kontrolē neatkarīga iestāde - Eiropas Savie« r ii Pamattiesību hartas 8. panta 3. punkts. Tādā veidā tiesības uz savu personas datu
■ E S t r i z ī b u Eiropas Savienībā tiek pasludinātas par pastāvīgu personas pamattiesību.
63.
Pretēji tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību negatīvajam formulējumam
lic- iri? uz neaizskaramību) personas datu jomā ir saskatāma Eiropas ietekme, nosakot
ir- : _ uz personas datu aizsardzību (pozitīvā tiesība). Tiesību pozitīvā definēšana ir
«asrri ar Eiropā un arī mūsdienu cilvēktiesību jomā vispār valdošo uzskatu, ka tiesības
u rersonas datu aizsardzību īstenošanā nepietiek ar to, ka valsts vienkārši neiejaucas.
5 'icsība nozīmē to, ka valstij ir uzlikts pozitīvs pienākums pieņemt tādus likumus, kas
- :: ekami garantē personas tiesības uz datu aizsardzību no pretlikumīgas izmantošanas
iiz valsts pārvaldes, gan arī privāttiesību jomā. Tāpat kā tiesība uz privātās dzīves neaiz-»-irimību, arī tiesība uz personas datu aizsardzību nav absolūta tiesība un to var ierobe3 : c. bet tikai uz likuma pamata. Ierobežojumam ir jābūt noteiktam leģitīmam mērķim.
TīDēc personas datu aizsardzības jomā vienmēr valda publisko tiesību princips - ar per
s.L->onas līgums, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Kopienas dibināBĒt_ k i arī Eiropas Savienības Pamattiesību h arta stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī.
* -īL ii k spēkā esošā Līguma par Eiropas Savienību 6. panta pirm ajā daļā noteikts: Savienība atzīst tiesības,
W7-Cras un principus, kas izklāstīti 2000. gada 7. decem bra Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kura
a e ā £ O ta Strasbūrā 2007.gad a 12.decembrī, un šai hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā līgumiem.
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sonas datiem drīkst rīkoties tikai tā, kā likumā ir tieši atļauts, pretējā gadījumā persona
tiesība tiek ierobežota bez tiesiska pamata. Jāņem vērā, ka Direktīva 95/46/EK nosaki
noteiktu personas tiesības uz personas datu aizsardzību ierobežojumu apjomu un leģitī
mos mērķus, kurus valsts nedrīkst pārkāpt.
64. Liela nozīme personas datu aizsardzības tiesībās ir piešķirta arī pašas person<igribai atklāt vai neatklāt noteiktu informāciju par sevi. Tāpēc atbilstoši starptautiska
dokumentu izpratnei Satversmes 96. pants būtībā ietver arī personas tiesības pēc sava.?
izvēles izpaust kādu informāciju par sevi un ietver tā saucamo informacionālo pašno
teikšanās principu.
65. Eiropas Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūli
ja Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elek
tronisko komunikāciju nozarē (Direktīva 2002/58/EK) ar īpašu regulējumu tiek aizsar
gāti arī tādi personas dati, kurus apstrādā elektronisko sakaru operators pakalpojumu
sniegšanas ietvaros: telefona numuri, zvanīšanas laiks, elektroniskā pasta adreses u.c.
Latvijā šis regulējums sīkāk ir iekļauts Elektronisko sakaru likumā.
66 . Līdz ar to var izdarīt secinājumu, ka tiesība uz privātās dzīves neaizskaramību
ietver personas tiesības uz jebkādu savu datu aizsardzību, arī tādu datu, kas rakstur :
personas komunikāciju ar citām personām.
67. Atsevišķi būtu pētāms jautājums par nepieciešamību papildināt Satversmes
96. pantu, nosakot, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.
2. Personas attēls un in fo rm ā cija p a r personu plašsaziņas līd zekļo s

68 . Privātuma izpausme - tiesības uz savu attēlu, atvasināmas no Satversmē nostip
rinātajām pamattiesībām un no speciālajos likumos par plašsaziņas līdzekļu darbības
regulējumu noteiktā aizlieguma presei iejaukties personas privātajā dzīvē.31 EC T ir at
zinusi, ka privātās dzīves koncepcija ietver aspektus, kas ir saistīti ar personas identitā
ti, piemēram, personas attēlu.32 Personas attēlam, tāpat kā tekstam, var būt informatīva
vērtība. Piemēram, personas fotogrāfijas publicēšana var tikt pielīdzināta vārda publi
cēšanai. Gadījumos, kad ir aizliegts izpaust personas identitāti, tiklab vārda publicēšana
kā attēla publicēšana padara attiecīgo personu identificējamu un tādējādi var aizskart
personas tiesības uz privāto dzīvi. Piemēram, publicējot personas attēlu ar pievienotu
tekstu, ka šī persona ir inficējusies ar H IV , tas viennozīmīgi ir tiesību uz privāto dzīvi
aizskārums, lai ari personas vārds nav minēts.33 Tā piemēram, spriedumos lietās Armoniene pret Lietuvu 34 un Biriuk pret Lietuvu EC T ir pamatojusi, ka jo īpaši personas dati
par veselības stāvokli un vēl jo vairāk informācija un fotoattēli, kas saistīti ar ģimenes
31Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem: L R likums. Ziņotājs, 1991. 14. februāris, Nr. 5; Elektro
nisko plašsaziņas līdzekļu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2010. 28. jūlijs, Nr. 118 (4310).
32Skat. EC T spriedums Schūssel v. Austria. 42409/98, 21.02.2002.
33Kovaļevska A. Pesonas tiesības uz savu attēlu. Rīga: Valsts cilvēktiesību birojs, 2005. Pieejams:
http://www.vcblv/index.php?open=petijumi&this=050306.218
34 EC T spriedums Armonienē v. Lithuania. 36919/02, 25.11.2008; EC T spriedums Biriuk v. Lithuania.
23373/03,25.11.2008.
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B«C23L- saslimstību ar H IV un to neatļauta izpaušana presē var nodarīt ievērojamu ne
« it in
"rcētās personas, bet arī visas ģimenes privātuma aizskārumu.
EC T ir norādījusi, ka jebkurai personai, lai arī viņa būtu pazīstama sabiedrībā,
P ik c t šina iespēja baudīt “tiesiskās cerības’’(legitimate expectation - angļu val.J uz viņas
gr—šlīš dzīves aizsardzību un ievērošanu.35
1970. gada 23. janvāra Eiropas Padomes Deklarācijā par masu komunikācijas mejšm~- un cilvēktiesībām36 tiesības uz privātumu definē šādi: “tiesības dzīvot savu dzī.nimālu iejaukšanos tajā”. Personas privātums Konvencijas izpratnē saistāms ar
f i r . - ij iomu un ieņemamo stāvokli sabiedrībā. EC T atzīst daļēju tā dēvēto publisko
jļs
atpazīstamo personību aizsardzības ierobežošanu. 1998. gada 26. jūnijā Eiropas
■fc ~:> Parlamentārās asamblejas rezolūcijā Nr. 1165(1998) Par tiesībām uz privātu«n. ~_rrmāk - Rezolūcija Nr. 1165)37 ir sniegta šāda publiskas personības definīcija:
personības ir personas, kas ieņem valstiskus amatus un/vai izmanto valsts remmruvispārīgi runājot, visas tās personas, kas spēlē lomu sabiedriskajā dzīvē, un
«■»
vai tā būtu politika, ekonomika, māksla, sociālā sfēra, sports vai jebkura
m
Tātad Konvencijas piemērošanas jomā publiska, atpazīstama personība ir
iļt*r* tsi, kas ar savu darbību, aktivitātēm ir izpelnījusies sabiedrības uzmanību, kļuvusi
fcpcšscama. Kā rezultātā var secināt, ka visas pārējās personas nav uzskatāmas par pubrersonībām.
~ No iepriekš minētās rezolūcijas definīcijas izriet divējāds publiskas personības
5 - personas, kas ieņem valstiskus amatus, un personas, kas spēlē kādu lomu
’■ c - b ie d risk ajā dzīvē. Šis iedalījums ir būtiski svarīgs, jo, kā Eiropas Padome ir atzi
nies
1 dokumentā, “noteiktos sevišķos apstākļos arī par zināmiem publisku personību,
■pei
:ķu, privātās dzīves aspektiem ir pieļaujams ziņot sabiedrībai, bet raksti un attēiii|jjMr >:^sonām, kas nepilda oficiālas funkcijas valstī, pauž tikai detaļas par tās personisko
iļf c t ’ Z CT savos spriedumos uzsvērusi, ka tam, vai persona vai viņas attēls ir sabiedrībā
ļ#»gr-' > ir pavisam neliela nozīme, taču galvenais jautājums, kas ir jānoskaidro, vai permi . ar '_vām darbībām ir kļuvusi sabiedrībā pazīstama.38 Kā piemērus EC T min poliļ| H ii-cd jas, ko viņš veic sabiedrības labā, persona, kas piedalās publiskās diskusijās;
jļp » c,i. !<as tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kam ir politisks
iļļiBCLLrr _n kas pievērš sabiedrības uzmanību.
~ 1 x*ut arī EC T judikatūrā uzsvērta preses īpašā loma demokrātiskā sabiedrībā,
H ftiK m o t sabiedrību ar informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem un aktuāliem jaulietās par personas attēla publiskošanu bez piekrišanas saņemšanas EC T ir
JBmsk -: teiktas vadlīnijas preses brīvības robežas noteikšanai. Kā norādījusi ECT, ja
,0 m n-roguļo personas privāto dzīvi, tad ir jāizvērtē, vai attēla publicēšana dod kādu
: 77 >rriedums Halford v. the United Kingdom. 0605/92, 25.06.1997.
~
Assembly of the Council of Europe. Resolution No. 428. The declaration on mass commute d ia and human rights. Pieejams:
atmbi\.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA70/ERES428.htm
ner:=ry Assembly of the Council of Europe. Resolution No. 1165. Right to privacy.Pieejams: http://
:'-.t main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta98/eresll65.htm.
jta - 7 ' ssr.r ium s Krone Verlag G M BH & Co. KG v. Austria. 34315/96, 26.02.2002. Para. 29.
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pienesumu diskusijai par sabiedriski nozīmīgiem notikumiem.39 EC T ir arī uzsvēru?
ka preses brīvība ietver arī iespējamu novirzi līdz pārspīlējumam vai pat provokācija:/
Visbeidzot, ņemot vērā, ka E K T 10. pantā nostiprinātās pamattiesības uz vārda brīvību
var ierobežot, lai aizsargātu kādas personas tiesības kā tiesības uz privāto dzīvi, ir jāar
lūko jautājums par pieļaujamās kritikas robežām pret personām atkarībā no to stāvok.:
un lomas sabiedrībā. Tas ir nepieciešams, lai attiecīgi noteiktu robežu, kur beidzas tiesības uz vārda brīvību un sākas personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ma>_
informācijas līdzekļos. Pieļaujamās iejaukšanās robežas personas privātajā dzīvē jāska: _
analoģiski ar pieļaujamajām kritikas robežām, jo šo robežu noteikšanas pamatā ir vier
līdz aizsargātas un garantētas tiesības, kaut arī praksē šis jautājums biežāk ticis skati:?
kontekstā ar personas goda un cieņas aizsardzību. Neskaitot politiķus un valsts civildič nesta ierēdņus,41 EC T savā judikatūrā ir norādījusi, ka publiskas personības tiesības uz
savu attēlu var tikt ierobežotas lielākā apmērā nekā privātpersonas.42
73. Spriedumā Fon Hannover pret Vāciju43 EC T atzinusi, ka E K T uzliek pienākumvalstij savā darbībā ne vien ievērot konvencijā noteikto privātās dzīves aizsardzību, be:
vēl jo vairāk - uzliek valstij par pienākumu nodrošināt un izveidot tādu darboties spē
jīgu normatīvo regulējumu, kas nodrošina personas privātās dzīves un ģimenes dzīve?
efektīvu respektēšanu arī tajās jomās, kas skar attiecības starp divām personām be:
tiešas valsts līdzdalības. Spriedumā šajā lietā EC T uzsvērusi Eiropas Padomes Rezolū
cijas Nr. 116544nozīmīgumu. E C T uzskata, ka nepieciešams fundamentāli nošķirt ziņu
faktus - pat strīdīgus un diskutablus
kas iespējami varētu izvērst debates demokrā
tiskā sabiedrībā attiecībā uz politiķiem un viņiem uzticēto funkciju izpildi no indivi
duālās privātās dzīves detaļu nodošanas sabiedrībai, vēl jo vairāk attiecībā uz tādām
personām, kam nav uzticēta oficiālu valstisku funkciju izpilde, jo preses un citu masu
mediju nozīmīgā “sargsuņa” (watchdog - angļu vai.) loma demokrātiskā sabiedrībā ir
piešķirama un attiecināma tikai un vienīgi uz tādu informāciju un priekšstatiem, kam ir
objektīvi pamatota interese demokrātiskas valsts sabiedrībā. EC T savā spriedumā Fon
Hannover pret Vāciju nosprieda, ka sabiedrībai nav leģitīmi pamatotas intereses uzzi
nāt, kā Monako princese Karolīna uzvedas un rīkojas savas privātās dzīves ietvaros, lai
gan viņa ir sabiedrībā plaši pazīstama un atpazīstama persona. Un, pat ja šāda interese
tomēr pastāv, kā, piemēram, masu mediju komerciāla veida interese publicēt un izplatīt
fotogrāfijas un rakstus, kas atklāj pazīstamas personas privātās dzīves jomu, šāda inte
rese nebauda E K T aizsardzību.
39Skat. EC T spriedums Stewart-Brady v. the United Kingdom. 277436/95, 21.10.1998.
40EC T spriedums Bergens Tidende and others v. Norway. 26132/95, 02.05.2000. Para. 49.
41EC T spriedums Tahoma v. Luxembourg. 38432/97, 29.03.2001. Para. 47.
42 Skat. EC T spriedums Von Hannover v. Germany. 59320/00, 24.06.2004; EC T spriedums Krone Verlag
G M BH &Co.K.G v. Austria. 39069/97,26.02.2002.
43EC T spriedums Von Hannover v. Germany. 59320/00, 24.06.2004.
44Eiropas Padomes Asambleja ar Rezolūciju Nr. 1165 “Par tiesībām uz privātumu” ir uzdevusi dalībvalstīm
nodrošināt savas nacionālās likumdošanas ietvaros efektīvas privātuma aizsardzības garantijas, tai skaitā
nodrošināt aizskartās personas tiesības civiltiesiskā kārtībā prasīt iespējamo nodarītā kaitējuma atlīdzību par
neatļauto iejaukšanos personas privātajā dzīves sfērā un masu mediju pārstāvjiem uzlikt atbildību par tādu
materiālu publiskošanu, kas pārkāpj personas privātās dzīves neaizskaramību.
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"4. Sabiedrības interese par kādu personu var pastāvēt ilglaicīgi vai arī tikai pārejošu
auku saistībā ar kādu konkrētu notikumu. Vācijā, Austrijā un Šveicē pastāv teorija, kas
i*:s!<ir tādas publiskās personības, kuras mūsdienu vēsturei ir piederīgas absolūti, un
Tā*.?* personas, kuras tikai relatīvi atzīstamas par mūsdienu vēstures intereses figūrām.45
Taču tas vien, vai attiecīga persona ir vai nav atzīstama par absolūto vai relatīvo publisko
re-'Onību, vēl pats par sevi nedod tiesības izplatīt vai publiskot šādas personas attēlu, ir
ārsver attēlotās personas aizsargātās intereses kopsakarā ar sabiedrības interesēm uz
mv rmāciju.46
"5. Tāpat būtisks priekšnoteikums personas fotogrāfijas publiskošanai ir pašas pervai tās aizbildņu piekrišana gan fotogrāfijas uzņemšanai, gan tās glabāšanai un
izmantošanai. Kā atzinusi EC T lietā Reklos un Davourlis pret Grieķiju ,47 galvenais
i»r~ -Jtājums par paša attēlojuma raksturu un tā nekaitīgumu uz publiskotajām fotogrāB ā r.. bet gan fakts, ka bērna attēls bija saglabājies fotogrāfa rīcībā identificējamā formā,
3*fClvot iespējai to izmantot pretēji paša bērna un/vai viņa vecāku gribai.
2.1. Aizskarto tiesību aizsardzības m ehānism s
"6. Personības tiesību civiltiesiskā atzīšana uzskatāma par konstitucionāli nodrošinā
ti ? imattiesību iedzīvināšanu civiltiesiskajā aizsardzības sistēmā. Kaut arī Satversmē ir
Tusrrrināts valsts pienākums aizsargāt personas privātās dzīves neaizskaramību, tomēr
Lar v is likumdevējs līdz šim nav pieņēmis vispārēju civiltiesiskās aizsardzības regulēc r _ privātuma aizskāruma gadījumā. Līdz ar to Satversme kā augstākais normatīvais
■es :r noteikusi personai piešķiramo tiesību apjomu, un tai pakārtotiem zemāka līmem i -umiem normatīvo aktu hierarhijā ir jākonkretizē šīs tiesības un jānodrošina to
ezsirdzības mehānisms. Taču tas nenozīmē, ka gadījumos, kad attiecīgais regulējums
nepastāv vai arī tas ir nepilnīgs, personai ir jāsamierinās ar tās tiesību aizskārumu. Kā
■iradīiusi Satversmes tiesa, Satversmes 92. panta trešais teikums, kas paredz, ka “nepa
nāc :*ā tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu”,
rr^ fr vispārēju garantiju - ja valsts ir pārkāpusi indivīda tiesības, tam ir tiesības uz at1—:
’ Nepieciešamība nodrošināt privātuma aizsardzības garantijas savas nacionā
l i -imdošanas ietvaros, tostarp nodrošināt aizskartās personas tiesības civiltiesiskā
fc a rfri prasīt nodarītā morālā (nemantiskā) kaitējuma atlīdzību par neatļauto iejauk
“ fie īc ' Besondere Persönlichkeitsrechte im Privatrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 1991, S. 145; Peters B „ Prinz
Ifc
unrecht - Die zivilrechtlichen Ansprüche. München: C.H. Beck, 1999, Rn. 847; Skat. Gronau K. Das
mmmikhkeitsrecht von Personen der Zeitgeschichte und die Medienfreiheit. Baden-Baden: Nomos Verlagsfeczitt, 2002, S. 41; Vācijas Federālās Augstākās tiesas spriedums: B G H Z 131, S. 332 (336) - Caroline
infccaco III; Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas spriedums: BVerfG-Entscheidungen 101, S. 361
- laroline von Monaco; Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas spriedums BVerfG, AfP, Zeitschrift
und Kommunikationsrecht, 2001, S. 212 (214) - Prinz Ernst August von Hannover,
lib iņ a I. Personas tiesības uz attēlu saistībā ar privātās dzīves neaizskaramību salīdzinošo tiesību
li-cums un Tiesības, 2006, 8. sēj., Nr. 8 (84); Lībiņa I. Personības tiesību aizsardzības nodrošināšana
r.'.ittiesību sistēmā (I). Likums un Tiesības, 2007, 9. sēj., Nr. 5 (93); Lībiņa I. Personības tiesību aiz-nodrošināšana Latvijas civiltiesību sistēmā (II). Likums un Tiesības, 2007, 9. sēj., Nr. 6 (94).
—nedums Reklos and Davourlis v. Greece. 1234/05,15.01.2009.
es tiesa. 2001-07-0103. 05.12.2001. 2001.
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šanos personas privātajā dzīves sfērā un plašsaziņas līdzekļiem uzlikt atbildību par tād_
materiālu publiskošanu, kas pārkāpj personas privātās dzīves neaizskaramību, uzsvērt .
Eiropas Padomes asamblejas Rezolūcijā Nr. 1165. E C T lietā Armoniene pret Lietuvu
jautājumā par valsts tiesībām savos nacionālajos likumos noteikt iespējamo maksimā:
morālā kaitējuma atlīdzības robežu uzsvērusi, ka noteikti finansiāli standarti, kas balsti:
uz valsts ekonomisko situāciju, ir jāņem vērā, tomēr šādi ierobežojumi nedrīkst ierobc
žot privātuma vērtību tā, ka tādējādi E K T nostiprinātās privātuma tiesības zaudētu t
efektīvo saturu.
77. Tomēr valsts nespēja nodrošināt pietiekamu privātās dzīves aizsardzību un atbil
stošu atlīdzinājumu personas un masu informācijas līdzekļu savstarpējās attiecībās var
būt par pamatu E K T 8. panta pārkāpuma konstatēšanai. Jāuzsver: tēze, ka divu person.
starpā prasību nevar balstīt cilvēktiesībās, ir tikai atskaites punkts. Kā norādījusi Ineta
Ziemele,50 tiesiskā realitāte ir komplicētāka un arī teorija sāk uz to reaģēt. Doktrīnā pa
stāv viedoklis, ka nacionālajā līm enī E K T 8. pants var tikt piemērots tieši, pat ceļot uz tā
pamata prasību nacionālajā tiesā pret citu privāto tiesību subjektu.51 Privātautonomijas
ierobežojumi ar cilvēktiesību palīdzību var būt pieļaujami gadījumos, kur cilvēktiesības
ir ne vien indivīda brīvas aizsardzības instruments, bet vienlaikus ir objektīvas vērtību
sistēmas izpausme. Taču arī šādos gadījumos cilvēktiesības nevar tikt izmantotas kā tiešs
prasības pamatojums civilprocesā pret otru personu, jo indivīdu privātautonomija, kuru
sargā un veido civiltiesības, pieļauj arī rīcību, kas balstīta arī uz citu vērtību sistēmu. Tā
dēļ cilvēktiesību noteiktā objektīvā vērtību sistēma privātajās tiesībās var tikt piemērota
tikai to ietvaros, nevis kā privātām tiesībām pāri stāvoša tiesību sistēma.52 Tādējādi ga
dījumos, kad regulējums pastāv, indivīds var lūgt tiesu interpretēt šīs normas kopsakarā
ar Satversmē un E K T garantētajām tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un EC T
izstrādātajiem principiem.
3. C ilvē k a vārd s kā p rivā tās dzīves elem ents
78. Personas vārds un uzvārds ir šīs personas privātās dzīves sastāvdaļa, un tie tiek
aizsargāti ar Satversmes 96.pantu.53Tā kā privātās dzīves jēdziens aptver personas dzīves
sfēru, kurā viņa vienatnē vai saskarsmē ar citiem var brīvi izpaust savu identitāti, tad per
sonas vārds ir būtisks personas identitātes elements un tādēļ privātās dzīves aizsardzība
ietver arī tiesību brīvi izvēlēties un mainīt vārdu.54
79. Personas vārds skar tās privāto un ģimenes dzīvi kā personiskās identifikācijas un
ģimeniskās saiknes apliecināšanas līdzeklis.55 Cilvēka vārds atšķir viņu no citiem cilvē49EC T spriedums Armoniene v. Lithuania. 36919/02, 25.11.2008. Para 45.- 46.
50 Skat. Ziemele I. Rasu diskriminācijas aizliegums Latvijas tiesību sistēmā un praksē. Likumdevēja, tiesu,
valsts pārvaldes un prokuratūras pienākums un atbildība (I). Likums un Tiesības, 2004, 6. sēj., Nr. 10 (62),
290.-301. lpp.
51Clapham A. Human rights in the private sphere. Oxford: Clarendon Press, 1993, p. 212.
52Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000, 256. lpp.
53Satversmes tiesa. 2001-04-0103. 21.12.2001.1. punkts.
54AN O Cilvēktiesību komitejas atzinums lietā Coeriel and Aurik v. the Netherlands. 453/1991, 08.06.1993.
10.2. punkts.
55 EC T spriedums Burghartz v. Switzerland. 16213/90, 22.02.1994. 24. punkts; EC T spriedums Stjerna v.
Finland. 18131/91,15.11.1994. 37. punkts.
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cem , savukārt uzvārds ir ģimenes vārds, ko pārmanto paaudzes un kas norāda ari uz
-idnieciskām saitēm. Vārds un uzvārds nodrošina cilvēka kā patstāvīgas sabiedrības daļas
r.vsistenci. No vienas puses, cilvēka vārds un uzvārds visciešākajā veidā saistīts ar cilvēka
ientitātes izjūtu, tātad arī ar viņa privāto un ģimenes dzīvi. No otras puses, vārdu un
_zvārdu lieto ne tikai pats tā īpašnieks. Personas vārdam un uzvārdam sabiedrībā ir arī
-variga sociālā funkcija - tie dod iespēju cilvēku identificēt. Tādēļ sabiedrībai ir svarīgi,
lai iegūto vārdu un uzvārdu patvaļīgi negrozītu ne pats indivīds, ne arī valsts institūcijas.56
Tomēr tas vien, ka personas vārdu lietošanas tiesisko regulējumu pamato publiska intere
se. nav pietiekami, lai personas vārdu izslēgtu no privātās un ģimenes dzīves ietvara.57
80. Personas vārds plašākā nozīmē aptver gan vārdu (vārdus), gan uzvārdu, taču, tā
*1 vārda un uzvārda lietojuma funkcijas var būt atšķirīgas, atšķirīgi vērtējami arī vārda
_n uzvārda maiņas ierobežojumi.
81. Valstij ir šādi pienākumi, nodrošinot personas tiesības uz vārdu kā privātās dzīves
elementu:
1) atturēties no nepamatotas vārda piespiedu maiņas, atveides vai pārveidošanas;
2) nodrošināt iespēju izvēlēties un mainīt vārdu.
3.1. Vārda piespiedu m aiņa, atveide va i citāda grozīšana
82. Personas privātā dzīve ir aizskarta tad, ja personas vārda maiņa, atveide, pārveii : šana vai citāda izmaiņa ir mērķtiecīga un ar pastāvīgu, ilgstošu juridisku iedarbību.
83. Satversmes 96. pants liedz valsts institūcijām patvaļīgi mainīt personas vārdu,
r .emēram, valsts prasība visiem ārzemniekiem latviskot uzvārdus būtu privātās dzīves
- ' -;ārums,58kura pieļaujamību nosaka vispārējie cilvēktiesību aizskārumu attaisnojumi.
84. No vārda piespiedu maiņas nošķirama personas vārda atveide vai citāda grozīšavalsts valodā, kas, tāpat kā vārda piespiedu maiņa, var aizskart personas privāto dzīvi.
L i: gan vārda rakstība skar personas privāto dzīvi, to nevar nošķirt no valstī īstenotās
.jvistikas politikas59, it īpaši tad, ja valsts valodas statuss nostiprināts Satversmē.60 Ie
cerojot, ka vārda lietošanu ietekmē dažādi vēsturiski, lingvistiski, reliģiski un kultūras
ii_<tori, valstij ir plašas pieļaujamo apsvērumu robežas, nosakot vārdu izvēles, atzīšanas
irt lietošanas ierobežojumus.61
85. Ja vārdu atveide vai citāda grozīšana ir līdzeklis, lai aizsargātu un nostiprinātu valsts
i- odu, tad vairumā gadījumu tas atbilst citu cilvēku tiesību un demokrātiskās valsts ie
artas aizsardzības mērķim.62 Tomēr leģitīmais mērķis saglabāt latviešu valodu pats par
?čvi nav pietiekams, lai konstatētu tiesību uz privāto dzīvi ierobežojuma pamatotību. Valir. ersmes tiesa. 2001-04-0103. 21.12.2001.1. punkts.
~ EZT spriedums Burghartz v. Switzerland. 16213/90, 22.02.1994. 24. punkts; EC T spriedums Stjerna v.
~
— ^nd. 18131/91, 15.11.1994. 37. punkts.
*
ar AN O Cilvēktiesību komitejas atzinumu lietā Coeriel and Aurik v. the Netherlands. 453/1991,
H 36 1993. 10.2. punkts; EC T spriedums Bulgakov v. Ukraine. 59894/00, 11.09.2007. 48. punkts.
* 1 IT spriedums Bulgakov v. Ukraine. 59894/00, 11.09.2007.43.a punkts.
*
Satversmes tiesa. 2001-04-0103. 21.12.2001. 3.2. punkts.
* 1 1 7 spriedums Bulgakov v. Ukraine. 59894/00, 11.09.2007. 43.c punkts.
irsmes tiesa. 2001-04-0103. 21.12.2001. 3.2. punkts; EC T spriedums Bulgakov v. Ukraine. 59894/00,
> 2007. 43.b punkts.
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stij ir jābūt būtiskiem argumentiem, lai ierobežotu vecāku vārda došanas tiesības sa\ i_~
bērnam. Liela nozīme ir tam, vai valsts ir konsekventa ierobežojumu piemērošanā.63
86. Vērtējot ārzemnieku vārdu atveides samērīgumu latviešu valodā, jāņem vērā. -u
latviešu valodas kā vienotas valodas sistēmas funkcionēšanas apdraudējums, pieļau :
citvalodu personvārdu rakstību dokumentos tikai oriģinālformā, ir lielāks nekā neērtī
bas, kas personām rodas, lietojot pasi ar latviešu valodā atveidotu vārdu.64Taču jāuzsve:
ka nevienai fiziskai vai juridiskai personai nav tiesību apstrīdēt dažādos personas doku
mentos ierakstītā personas vārda piederību vienai un tai pašai personai, ja tas ierakstīt
ar atšķirībām, kas izriet no tā oriģinālformas.65
3.2. Iespēja izvēlēties un m ain īt vārdu
87. Vārda izvēle un maiņa arī ietilpst personas privātās dzīves sfērā, taču valsts attei
kums izvēlēties vārdu vai to mainīt ne vienmēr ir privātās dzīves aizskārums.66Noskaicrojot, vai atteikums izvēlēties vai mainīt vārdu var būt privātās dzīves aizskārums, tāpa:
kā vārda piespiedu maiņas vai atveides vai citādas grozīšanas gadījumā jāņem vērā tais
nīgs līdzsvars starp konkurējošajām interesēm, kā arī fakts, ka valstij ir plašas pieļaujam
apsvērumu robežas, nosakot personas iespējas izvēlēties un mainīt vārdu.67
88. Cilvēka pirmreizējo vārdu izvēlas vecāki, un šī izvēle ir vecāku personisks, emo
cionāls jautājums un tādēļ iekļaujas viņu privātās dzīves sfērā.68Taču vecāku izvēles tie
sību var ierobežot publiskās intereses, it īpaši precīzas iedzīvotāju reģistrēšanas un per
soniskās identifikācijas intereses, bērna intereses (pasargājot bērnus no nepiemērotiem
vārdiem) un sabiedrības intereses.69 Tomēr, kā uzsvēris Augstākās tiesas Senāta Adm i
nistratīvo lietu departaments70, vārds ir viens no cilvēka privātuma kodola elementiem
viens no cilvēka sevis kā personības apzināšanās pamatiem. Vecākiem dota vara izvēlē
ties tikko piedzimušajai personībai tai atbilstošu vārdu. Citiem cilvēkiem nenozīmīgai
nianses attiecīgā vārda izrunā vai rakstībā vecākiem var šķist ļoti būtiskas. Personvārdu
nianses, tostarp vārda vizuāla uztvere, var būt izšķirošas bērna vārda izvēlē.
89. Iepriekš minētie ierobežošanas pamati piemērojami arī vārda maiņai, samēro
jot tos ar neērtībām, kādas konkrētais vārds personai rada. Neērtības vārda izrunā vai
rakstībā, vai vairāk nekā 200 gadus senā radniecībā nav uzskatāmas par pamatu, kas pats
par sevi dod tiesības mainīt vārdu, tādēļ valsts atteikums personas privāto dzīvi aizskar
pieļaujami.71
63Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 17.11.2010. SKA-890/2010.
64Satversmes tiesa. 2001-04-0103. 21.12.2001.4.1. punkts; skat. pretēji A N O Cilvēktiesību komitejas atzinums
lietā Raihman v. Latvia. CCPR/C/100/D/1621/2007, 30.11.2010.
Pieejams: http\Hwww2. ohchr. org/tbru/ccpr/CCPR-C-100-D-1621 -2007-E.pdf.
65Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju: Ministru kabineta
02.03.2004. noteikumi Nr. 114. 146. punkts. Latvijas Vēstnesis, 2004. 5. marts, Nr. 36 (2984).
66EC T spriedums Stjerna v. Finland. 18131/91, 15.11.1994. 38. punkts; EC T spriedums Johansson v. Finland.
10163/02, 06.09.2007. 29. punkts.
67Sal. EC T spriedums Johansson v. Finland. 10163/02, 06.09.2007. 29. punkts.
68EC T spriedums Guillot v. France. 22500/93, 24.10.1996. 22. punkts.
69EC T spriedums Johansson v. Finland. 10163/02, 06.09.2007. 34.-36. punkts.
70Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 17.11.2010. SKA-890/2010.
71EC T spriedums Stjerna v. Finland. 18131/91,15.11.1994. 42.-43. punkts.
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4. D zim u m u zved īb a u n dzim um a m ainj a
4.1. Dzim um uzvedība
90. Dzimumuzvedība ir neapstrīdams privātās dzīves jēdziena elements72 un viens
privātās dzīves intīmākajiem aspektiem.73 Personas dzimumuzvedības brīvība ir aiz:iiam a neatkarīgi no tā, kādā formā tā izpaužas (heteroseksuālos dzimumkontaktos,
i>:~oseksuālos aktos, pavedinošā uzvedībā vai kā citādi) vai kāda ir personas seksuālā
īrentācija.
91. Privātās dzīves ietvaros cilvēkam tiek nodrošināta iespēja nodibināt dažāda rakattiecības, tostarp arī seksuālas.74 Dzimumuzvedības brīvība nodrošina cilvēka kā
Tici jgiskas būtnes izpausmi, kā arī cilvēka personības dabisku attīstību.
92. Vienlaikus jāņem vērā, ka ne katra seksuāla rakstura darbība aiz slēgtām durvīm
r rersonas privātās dzīves sfēra.75Dzimumuzvedība var pārkāpt privātās dzīves ietvarus,
i u ā iesaistītas daudzas personas,76ja dzimumuzvedība ir saistīta ar vēlmi gūt atlīdzību
ic ir profesionāla nodarbe (prostitūcija)77vai ja tai citu iemeslu dēļ nav tāds intimitātes
-i.-._-7urs, lai to atzītu par privātu.
93. Dzimumuzvedības brīvības ierobežojumus valstī galvenokārt nosaka reliģijas
B . morāles normas, taču tiesību normu pielietošana pieļaujama tikai tad, ja pastāv leģi" - mērķis un attiecīgais ierobežojums ir samērīgs.
-?4. Pieļaujamo leģitīmo mērķu spektru ietekmē attiecīgās aktivitātes raksturs. Tā kā
iBmumuzvedība ir viens no intīmākajiem privātās dzīves aspektiem, tad attiecīgo iero.rau mērķim ir jābūt sevišķi svarīgam,78 proti, pieļaujamo leģitīmo mērķu loks ir
sairi Cilvēku veselība,80 nepilngadīgo tikumiskā attīstība un dzimumneaizskaramība
r u u ; no leģitīmiem mērķiem, lai ierobežotu dzimumuzvedības brīvību.
95. EC T dzimumuzvedības brīvības kontekstā vairākkārt atzinusi, ka homosek. aktu, kas notiek starp pilngadīgām personām, kriminalizēšana ir privātās dzīves
pārslpums. Lai gan privāta rakstura homoseksuālu aktu norise var aizskart vai traucēt
:

T i r
riem., E C T spriedums Dudgeon v. The United Kingdom. 7525/76, 22.10.1981. 41. punkts; EC T
■ i i • ~s Norris v. Ireland. 10581/83, 26.10.1998. 35.-38. punkts; EC T spriedums Smith and Grady v. The
Phtcu: Ki'tgdom. 33986/96, 27.09.1999. 71. punkts; EC T spriedums A.D.T. v. The United Kingdom. 35765/97,
|fc r ^ :0 0 . 23.-26. punkts.
* r 7 T spriedums Laskey, Jaggard and Brown v. The United Kingdom. 21627/93, 21826/93, 21974/93,
H M — 997. 36. punkts.
ļP S ir o is Cilvēktiesību komisijas lēmums Bruggemann and Scheuten v. Federal Republic of Germany. 6959/75,
_ r 1977.55. punkts.
ļ S T T spriedums Laskey, Jaggard and Brown v. The United Kingdom. 21627/93, 21826/93, 21974/93,
IB- 11997. 36. punkts.
* r 7 7 spriedums Laskey, Jaggard and Brown v. The United Kingdom. 21627/93, 21826/93, 21974/93,
B k lC 1997. 36. punkts.
*r L ^ :c is Cilvēktiesību komisijas lēmums Gay News Ltd v. United Kingdom. 11680/85, 10.03.1988. 1.
spriedums Dudgeon v. The United Kingdom. 7525/76, 22.10.1981. 52. punkts.
. spriedums A.D.T. v. The United Kingdom. 35765/97, 31.07.2000. 37. punkts.
spriedums Laskey, Jaggard and Brown v. The United Kingdom. 21627/93, 21826/93, 21974/93,
1997. 44. punkts.
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to sabiedrības daļu, kas homoseksuālismu uzskata par amorālu, šis apsvērums pats r- ‘
sevi nevar būt iemesls, lai piemērotu kriminālatbildību.81
4.2. D zim um a m aiņa
96. Dzimuma maiņa ir viena no personas privātās autonomijas izpausmēm. Tā ki
privātās dzīves ietvarā ietilpst arī personas rīcība, kas ir kaitīga viņas pašas veselībai m.
dzīvībai,82tad personai ir tiesības arī veikt manipulācijas ar savu ķermeni, lai mainītu zī
tipiskākās dzimumpazīmes.
97. Lai gan medicīnas sasniegumi spēj nodrošināt cilvēka dzimumpazīmju mair._
valsts var noteikt šādu manipulāciju aizliegumu, ievērojot Satversmes 116. pantu. Tač_
nosakot dzimumu maiņas ierobežojumus, jāņem vērā, ka šāda ierobežojuma pamati
jums nav vienādi attiecināms uz visiem cilvēkiem. Sevišķi apsvērumi attiecināmi uz t. •
transseksuālajām personām.
98. Jēdziens “transseksuāla persona” tiek attiecināts uz personu, kura ir pārliec
nāta par savu piederību vienam dzimumam, taču fiziski pieder pretējam dzimumair
Transseksuālās personas bieži veic medicīniskas procedūras un ķirurģiskas operāciiar
lai iegūtu integrētu, viennozīmīgu identitāti. Tādējādi ķirurģiski operētās transseksuālipersonas veido viegli definējamu un identificējamu grupu.83Transseksuālisms starptau
tiski tiek atzīts par medicīnisku stāvokli.84
99. Ja valstī dzimuma maiņa ir atļauta (nav aizliegta), tad ir neloģiski atteikties atzl:
šī fakta juridiskās sekas.85Jautājumā par transseksuālo personu jaunās dzimumidentitātes juridisko atzīšanu medicīnas attīstība un zinātnes atziņas nav izšķiroši argumenti:
EC T ieskatā, svarīgs apsvērums ir neapstrīdami pierādījumi par starptautisku iezīmi, kiliecina ne tikai par labu pieaugošai transseksuālo personu sociālajai atzīšanai, bet arī pē:
operācijām iegūtās jaunās dzimumidentitātes atzīšanai.87
100. “Dzimuma maiņas juridiska atzīšana nozīmē identitātes juridisku maiņu - tiek
mainīts gan ieraksts par dzimumu, gan mainīts vārds un uzvārds. Personas unikālā
identifikācija un reģistrācija kā tāda pastāv sabiedrības kopējās interesēs, jo nodrošina
noteiktību gan personu savstarpējās attiecībās, gan personas un valsts attiecībās. Pēc
vispārīga principa galvenās identificējošās pazīmes (tai skaitā, vārds, dzimums) perso
nai pastāv nemainīgas visā mūža laikā, un pēc tām personu atpazīst visās dzīves laikā
nodibinātajās tiesiskajās attiecībās. Nedzfaktiska dzimuma maiņa, nedz ieraksta maiņa
reģistrā pati par sevi neizbeidz vai negroza ilgstoši pastāvošas tiesiskās attiecības, kurās
persona iepriekš sevi identificējusi ar citu vārdu un kā piederošu citam dzimumam, taču
tā var apgrūtināt šādu tiesisko attiecību īstenošanu. Tāpat jāņem vērā, ka virknē tiesisko
attiecību ir būtiska personas piederība noteiktam dzimumam (laulība, vecāku un bērnu
81EC T spriedums Dudgeon v. The United Kingdom. 7525/76, 22.10.1981. 60. punkts.
82EC T spriedums Pretty v. The United Kingdom. 2346/02, 29.07.2002. 62. punkts.
83EC T spriedums Rees v. The United Kingdom. 9532/81, 17.10.1986. 38. punkts.
84EC T spriedums Christine Goodwin v. The United Kingdom. 28957/95, 11.07.2002. 82. punkts.
85Turpat, 78. punkts.
86Turpat, 81.-83. punkts.
87Turpat, 85. punkts
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r.bas, pabalsti un citi labumi sociālajā jomā, sports u.tml.). Tiesiskā drošība un
r.<tība prasa, lai dzimuma maiņas juridiska atzīšana notiktu, ievērojot a rī pārējās
irības intereses.”98
.01. Ne katrreiz personas rīcība, sabiedrībā sevi parādot kā cita dzimuma personu
r.cot kādas darbības sava ķermeņa pārveidošanai, nozīmē beznosacījuma tiesības
sīt dzimuma maiņas publisku atzīšanu.89
102. Vērtējot iespējas ierobežot transseksuālo personu iespējas veikt dzimuma mait
īlnem vērā, ka no sabiedrības var saprātīgi sagaidīt iecietīgu attieksmi pret zināmām
■ erih ām , lai nodrošinātu indivīdiem iespēju dzīvot cienīgi un pilnvērtīgi saskaņā ar
fc r~ -midentitāti, kuras izvēle prasījusi lielus personiskus upurus.90

_

5. Ģ im en es dzīve k ā p rivātās dzīves elem ents
“ 03. Satversmes 96. panta vārdiskais formulējums neietver tiešu norādi uz ģimei r rrfvi kā aizsargājamu vērtību, toties jēdziens “ģimene” Satversmē lietots 110. pantā
IR i_r-i atbalsta un aizsargā [..] ģimeni [..]” ). E C K 8. pantā un SPPT 17. pantā tiesības
K z ~ienes dzīvi ir minētas vienkopus ar tiesībām uz privāto dzīvi, mājokli un koresipBttcenci. A rī ES Pamattiesību hartas 7. panta nosaukumā un tekstā atsevišķi izdalītas
fcsr-iš uz privāto un ģimenes dzīvi.
A . Lai gan Satversmes izstrādāšanas materiāli liecina par pretējo, Satversmes tiesa
t a r t i : >spriedumos norādījusi, ka tiesības uz ģimenes dzīvi ietvertas arī Satversmes 96.
k c z l 'Satversmes 96. pantā expressis verbis ir minētas tikai tiesības uz privātās dzīves
mmtzs^-iramību. Savukārt [..] Satversmes 110. pants garantē tiesības uz ģimenes dzīves
mmmcskaramību. Taču tas nenozīmē, ka šīs tiesības nav ietvertas arī Satversmes 96. pantā.
TBL ļ -"^lēram, [..] Satversmes 96. pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves neaizska■tenr- :etver arī goda un cieņas aizsardzību, taču valsts pienākums aizsargāt godu un
■ b m t r.oteikts arī Satversmes 95. panta pirmajā teikumā. Tātad vienas un tās pašas tie№
aizsargāt vairāki Satversmes panti. Ir jāņem vērā, ka, pirmkārt, jēdziens “privātā
Hfcpe ’ nereti tiek lietots kā plašāks apzīmējums, kas ietver arī ģimenes dzīvi, mājokļa un
ifc r r r cndences neaizskaramību. Otrkārt, tiesību zinātnē ir atzīts, ka tiesības uz privāto
i# r ■
■
■
- r.bas uz ģimenes dzīvi, tiesības uz mājokļa neaizskaramību un tiesības uz koresneaizskaramību nav iespējams precīzi norobežot. Tās cita citu papildina un arī
^mattB'pēji pārklājas. Līdz ar to Satversmes 96. pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves
scsramību ietver arī tiesības uz ģimenes dzīves neaizskaramību.”9'
L*t5. Satversmes tiesas atzinums par ģimenes dzīves aizsardzību Satversmes 96. pantā
~o EC T praksē formulētā privātās dzīves jēdziena. “Satversmes 96. pantā noteikto
ību uz privātās dzīves neaizskaramību primārais mērķis ir ļaut cilvēkam attīstīt
. r-:~>onību, iespējami minimāli ciešot no valsts un citu personu iejaukšanās. Proti,
: privāto dzīvi ietver tiesības dibināt un attīstīt attiecības ar citām personām, it
l īs

tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 14.01.2008. SKA-5 (2008). 14. punkts.

c- rium s Christine Goodwin v. The United Kingdom. 28957/95, 11.07.2002. 91. punkts.
tiesa. 2008-42-01. 23.04.2009. 8. punkts; skat. līdzīgi Satversmes tiesa. 2009-07-0103. 02.12.2009.
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īpaši emocionālajā sfērā, lai pilnveidotu un attīstītu savu personību (skat. EC T sprieduar_
lietā Peck v. The United Kingdom, judgment of 28 January 2003, application no. 4464 7. -fc
para 57).’m Cilvēka ģimeniskās saites ar tuviniekiem ir emocionālas attiecības ar a u s :
cilvēkiem, kuru dabiskais pamats ir asinsradniecība vai laulība (ģimenes jēdzienu s.-_
turpmāk). Šīs emocionālās attiecības parasti cilvēka dzīvē ir pašas svarīgākās, jo tās -eļdo cilvēka personību, nodrošina dabiskas emocionālas saites ar vistuvākajiem cilvēk; Šīs emocionālās attiecības bieži vien ir neaizvietojamas, proti, tās nevar aizstāt ar ar ;
čībām, kas veidojas uz citiem pamatiem, piemēram, draudzības vai attālas radniecība
Tādēļ Satversmē lietotajā privātās dzīves ietvarā ietilpst arī šo īpašo emocionālo attiec!:.
aizsardzība, kas starptautiskajos tiesību aktos apzīmēta kā ģimenes dzīve.
5.1. Ģim enes dzīves jēdziens
106. EC T praksē ģimenes dzīve tiek uzskatīta par autonomu, no nacionālās ties::.
sistēmas neatkarīgu jēdzienu.93A rī no Satversmes 96. panta izrietošā ģimenes dzīves <1
privātās dzīves jēdziena elementa aizsardzība nav aprobežota ar kādu noteiktu definīciu.
Ievērojot vispārīgās atziņas par Satversmes un starptautisko tiesību avotu mijiedarbi': Satversmes 96. panta kontekstā lietojamais ģimenes dzīves jēdziens atbilst EC T praksi
nostiprinātajām vadlīnijām, taču nav plašāks. Nesakritību starp EC T praksē attīstīto :
menes jēdzienu un Civillikum ā lietoto konstatējusi arī Satversmes tiesa.94
107. Pirmkārt, ģimene parasti ietver vīru, sievu un no viņiem atkarīgus bērnus, tajā ska:
tā ārlaulības un adoptētus bērnus.95Ģimenes jēdziens ietver ne tikai attiecības, kas raduš-I
no oficiālas laulības, bet arī tādas attiecības, kuru pamats ir faktiska kopdzīve.96Ģimeni vap
veidot arī vīrietis un sieviete, kuri nav oficiālā savstarpējā laulībā. Taču arī tad ģimenes dzī
ves konstatēšanai nepieciešams ievērot vairākus kritērijus, piemēram, vai pāris dzīvo kopi
attiecību ilgumu un vai viņi viens otram ir uzlikuši saistības, kopīgi radot bērnus, vai kā citā
di.97Ģimenes jēdziens attiecas tikai uz heteroseksuālām attiecībām, un divu viena dzimuma
personu homoseksuāla rakstura kopdzīve neveido ģimeni,98 taču var būt citādi nozīmīga,
konstatējot, vai ir noticis privātās dzīves (nevis ģimenes dzīves kontekstā) aizskārums.
108. Otrkārt, bērni ir ģimenes sastāvdaļa neatkarīgi no tā, vai vecāki un bērni dzīve
kopā. Laulībā dzimuši bērni ir daļa no ģimenes uz likuma pamata {ipso jure), tādējādi ja_
no bērna piedzimšanas fakta starp bērnu un viņa vecākiem pastāv ģimeniska saikne, pat a
vecāki tajā brīdī nedzīvo kopā. Vēlāki notikumi, protams, šo saikni var pārraut.99Ģimenes
dzīves esamību parasti neietekmē vecāku dalība bērnu aprūpēšanā un audzināšanā.100
92Satversmes tiesa. 2009-10-01. 18.12.2009. 11. punkts.
93 Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Van D ijk E , Van Hoof E, Yaz
Rijn A., Zwaak L. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 690.
94Skat. Satversmes tiesa. 2004-02-0106. 11.10.2004.14. punkts.
95Ovey C., W hite R. Jacobs and White: The European Convention on Human Rights. 4th ed. Oxford: Oxfora
University Press, 2006, p. 247.
96Skat., piem., EC T spriedums Keegan v. Ireland. 16969/90, 26.05.1994. 44. punkts; EC T spriedums Kroon
and others v. The Netherlands. 18535/91, 27.10.1994. 30. punkts.
97EC T spriedums X., Y.and Z. v. The United Kingdom. 21830/93, 22.04.1997. 36. punkts.
98EC T spriedums Simpson v. United Kingdom. 14688/89, 14.05.1986. 2. punkts.
99EC T spriedums Berrehab v. The Netherlands. 10730/84, 21.06.1988. 21. punkts.
100EC T spriedums Kroon and others v. The Netherlands. 18535/91, 27.10.1994. 30. punkts.
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109. Ārpus laulības dzimis bērns parasti veido dabisku ģimenisku vienību ar māN'oteicošie kritēriji ir kopdzīves fakts un/vai fakts, ka bērnu un otru personu vieno
c : -: personiska saikne.102Lai konstatētu esošu vai potenciālu (kas arī tiek aizsargāta ar
ia r r->mes 96. pantu) ģimenisku saikni starp bērnu, kas dzimis ārpus laulības, un viņa
-,o tēvu, nozīmīgi kritēriji var būt dabisko vecāku savstarpējo attiecību raksturs,103
m e ■i pamatota interese un saistības pret bērnu kā pirms, tā pēc viņa dzimšanas. Taču
ļbio. rioloģiska radniecība bez citiem juridiskiem vai faktiskiem elementiem, kas aplie- ciešas personiskas attiecības, nav pietiekama, lai konstatētu ģimenes esamību un no
š m etošo tiesību aizsardzību.104
110. Ģimene var pastāvēt arī starp adoptētiem bērniem un adoptētājiem, jo no šīm
«cerībām izrietošais juridiskais statuss atbilst Satversmes 96. pantā iekļauto ģimenes
«cerību raksturam.105Tomēr pats adopcijas fakts vēl nav pietiekams, lai atzītu, ka starp
jpl -t— pastāv ģimenes attiecības; nepieciešams konstatēt arī ģimenes jēdzienam izšķiro
ši» : r>.as personiskas saiknes pastāvēšanu un citus iepriekš minētos kritērijus.
111. Bērna turēšana valsts vai citu personu gādībā nepārtrauc ģimenes saikni ar
i_ r -•r iem vecākiem.106
112. Treškārt, ģimeniska saikne var pastāvēt arī starp citiem tuviem radiniekiem ,
fcm ēram , brāļiem un māsām.107 Tomēr, jo tālāka radniecība, jo ciešākām jābūt saikiutt- Icis pastāv starp personām, lai atzītu ģimenes attiecību pastāvēšanu. Citas ģime* f imecībām līdzīgas attiecības (piemēram, audžuģimenes, attāla radniecība (brālēni,
B iā s c īi u.tml.)) neietilpst ģimenes jēdzienā, bet to pastāvēšana var būt citādi nozīmīga
dzīves kontekstā.108
5.2. Ģim enes dzīves aizsardzība Satversm es 96. panta ietvaros
115. Ģimenes dzīves neaizskaramība rada valstij pienākumu atzīt ģimenes attiecības
pozitīvais pienākums) un tajās neiejaukties (valsts negatīvais pienākums). Gan
r=rr.es tiesas, gan EC T praksē konstatējams, ka imigrācijas un ieslodzījuma jautājur lrīš a tiesisko attiecību grupa, kurā valsts parasti aizskar ģimenes dzīvi.
■l-'Pārīgi valsts pienākumi, aizsargājot ģimenes dzīvi privātās dzīves kontekstā
4 Satversmes 96. pants aizsargā personu pret valsts iejaukšanos ģimeniskajās atproti, valsts nedrīkst likt šķēršļus patstāvīgai ģimenes dzīves norisei, pārtraukt
attiecības, tās uzspiest vai citā veidā ietekmēt personas ģimenes dzīvi.

■Sue. E 7T spriedums Marckx v. Belgium. 6833/74, 13.06.1979. 31. punkts.
■ i ļ ļ . ? -ēdums K. and T. v. Finland. 25702/94, 12.07.2001. 150. punkts; EC T spriedums Lebbink v. The
phBTunii 45582/99, 01.06.2004. 36. punkts.
am, bērnam, kas ieņemts izvarošanas aktā, vairumā gadījumu nebūs ģimenisku attiecību ar tēvu, jo
■iir ar rretendēt uz tiesībām, kas izriet no ģimenes dzīves aizsardzības, ja šīs tiesības iegūtas vardarbības
■ ā ;.
karot citas personas konstitucionālās tiesības.
I l T sm-edums Lebbink v. The Netherlands. 45582/99, 01.06.2004. 36.-37. punkts.
m l i r EC T spriedums Pini and others v. Romania. 78028/01, 78030/01, 22.06.2004. 140. punkts.
■be. E 17 spriedums Eriksson v. Sweden. 11373/85, 22.06.1989. 58. punkts.
E IT spriedums Moustaquim v. Belgium. 12313/86, 18.02.1991. 36. punkts.
E IT spriedums Znamenskaya v. Russia. 77785/01, 02.06.2005. 27. punkts.
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115. Tomēr Satversmes 96. pants valstij rada arī pozitīvus pienākumus, tostarp no
drošināt bērna vecāku tiesības turpināt pārtrauktās attiecības ar bērnu,109 tiesību sis
tēmas ietvaros nodrošināt bērna un mātes normālu ģimenes dzīvi (tajā skaitā iespē".
bērna integrācijai ģimenē no dzimšanas brīža),110 kā arī piemērotus juridiskos mer.i
nismus ģimenes attiecību nodibināšanai (piemēram, paternitātes konstatēšana)111 ur
izbeigšanai,112jo aizliegums izbeigt vienas ģimeniskās attiecības vienlaikus liedz nod.
bināt vai atjaunot citas.
116. Valsts tiesības uz ģimenes dzīvi var ierobežot, ievērojot vispārējos cilvēktiesībierobežošanas noteikumus. Ievērojot ar ģimenes dzīvi saistīto faktisko situāciju daudi
veidību, valstij ir pienākums izsvērt katrā atsevišķā gadījumā iesaistīto personu interese:
Būtiskākais apsvērums ir bērna intereses.113 Ja valsts pieņem lēmumu par iejaukšar. i
ģimenes dzīvē, tad, kur vien iespējams, lēmuma pieņemšanā iesaistāmas visas ieintert
sētās personas, it īpaši vecāki jautājumā par bērna aprūpes tiesībām.114 Sevišķi svariņ
iemesli nepieciešami, lai liegtu saskarsmes tiesības un ierobežotu tiesiskos līdzekļus, ki_nodrošina efektīvu vecāku un bērnu ģimenes dzīves aizsardzību.115
(2) Im igrācija un personas izraidīšana no valsts
117. Satversmes 96. pants pats par sevi nedod tiesības ārzemniekam ieceļot valsi’
lai īstenotu savu privāto dzīvi,116 šis pants nepiešķir ārvalstniekam tiesības ieceļot vl.
uzturēties Latvijā vai netikt no Latvijas izraidītam, jo valstij saskaņā ar vispāratzītu starp
tautisko tiesību principu ir tiesības kontrolēt to personu, kas nav šīs valsts pilsoņi, iece
ļošanu un uzturēšanos valstī, kā arī izraidīšanu no tās. Tomēr valsts šajā jomā pieņemti;
lēmumi noteiktos gadījumos var aizskart tiesības uz privāto dzīvi.117Tas galvenokārt iz
riet no tiesībām uz ģimenes dzīvi, kas ietver arī tiesību dzīvot kopā.118
118. Valsts rīcības brīvība, lemjot par personas izraidīšanu vai atteikumu ieceļot vz.
kā citādi uzturēties valstī, ir plaša. Svarīgi, ka tiek samērotas personas tiesības uz ģirr.c
nes dzīvi un citas intereses, kas pamato tiesību aizskārumu. Izsverot šīs tiesības, ņemarr
109“Šādu pasākumu raksturs un apmērs ir atkarīgs no katras lietas apstākļiem, taču visu iesaistīto pers ' .
izpratne un sadarbība vienmēr ir būtiska sastāvdaļa. Lai gan iestādēm ir jādara viss iespējamais, lai veicir.ir.
šādu sadarbību, jebkāds pienākums šajā jomā piemērot spaidus ir ierobežots, jo jāņem vērā visu iesais::i_
personu tiesības un brīvības, un it īpaši bērna intereses
EC T spriedums Pini and others v. Romu- _
78028/01, 78030/01, 22.06.2004. 150. punkts.
no EC T spriedums Marckx v. Belgium. 6833/74, 13.06.1979. 31. punkts; EC T spriedums Kroon and other;
The Netherlands. 18535/91, 27.10.1994. 32. punkts.
111Satversmes tiesa. 2008-42-01. 23.04.2009.11.2. punkts; EC T spriedums Rasmussen v. Denmark. 8777
28.11.1984. 33. punkts.
112EC T spriedums Johnston and others v. Ireland. 9697/82, 18.12.1986. 72. punkts.
113Satversmes tiesa. 2008-42-01. 23.04.2009.11.2. punkts.
114 Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J„ Van D ijk F., Van Ho:c
F., Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 699.
115EC T spriedums Elsholz v. Germany. 25735/94,13.07.2000. 49. punkts.
116Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 19.05.2008. SKA-1/2008. 8. punkts.
117Sal. ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 24.02.2006. SKA-4/2006. 15. pur •
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 08.06.2007. SKA-1. 12.2. punkts.
118EC T spriedums Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. The United Kingdom. 9214/80; 9473/81; 94” - ■I
28.05.1985. 62. punkts.
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fid i apstākļi: personas saikne ar otru valsti (to, uz kuru personu izraida, vai to,
irz.- ? :
na vēlas ieceļot), sākotnējās kopdzīves raksturs Latvijā, saiknes ar citiem
rjre re s esošiem radiniekiem attiecīgajā valstī, ekonomiskās sekas, ko rada pārt ..;cm valsti.119 Ja izraidīšanas pamats ir noziedzīgs nodarījums, tad papildus
-ir a_—>ari attiecīgā nodarījuma smagums vai citas sabiedrībai radītās briesmas, no
pabeigšanas pagājušais laiks, personas ģimenes dzīves raksturs, kā arī tas,
J|
īrzemnieks valstī uzturējies, un izraidīšanas radītās neērtības.120
- T: mēr iāņem vērā, ka parasti tiesība uz privāto dzīvi būs pārkāpta tad, ja ir tādi
•;_ru dēļ persona nevar atgriezties valstī, uz kuru to izraida (piemēram, šī valsts
personu pieņemt vai persona šajā valstī būtu pakļauta kādām briesmām), vai arī
- ura vēlas pārcelties uz dzīvi Latvijā, nav vērā ņemamu šķēršļu īstenot savu
dzīvi citā valstī.121
‘a no valsts tiek izraidīta visa ģimene, tad tiesība uz ģimenes dzīvi parasti nav
I : mēr, ja ģimene Latvijā dzīvojusi ilgstoši un tās dalībnieki izveidojuši persora lo un saimniecisko attiecību saiknes, kuras veido katra cilvēka privāto dzīvi,
a ;.ī rīcība aizskar tiesības uz privāto dzīvi.122
: Privātās un ģimenes dzīves aizsardzība brīvības atņemšanas vietās
_ i: N : tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi izriet valsts pienākums palīdzēt persoim rē t attiecības ar tai tuviem cilvēkiem ieslodzījuma laikā. Tā kā ieslodzījuma dēļ
iespējas uzturēt kontaktus un attiecības ar citām personām samazinās un līdz
«■nu .r retinātais var atsvešināties no saviem ģimenes locekļiem, valstij ir jācenšas, cik
l i l r _l- .e-spēiams, mazināt šādas ieslodzījuma negatīvās sekas. Līdz ar to šādas personas
«^ļfeic-r r ay_aut tikai tādiem pamattiesību ierobežojumiem, kas ir absolūti nepieciešami,
№ * c r: šinātu apcietinājuma mērķa sasniegšanu un nodrošinātu kārtību ieslodzījuma
IBBel - 7: mēr jāņem vērā, ka parasti no apcietinājuma režīma un disciplīnas izrietom er
: umi nepārkāpj privāto un ģimenes dzīvi vai nu tādēļ, ka tie neietilpst pri»'iiHi in ;imenes dzīves sfērā, vai tādēļ, ka iejaukšanās privātajā un ģimenes dzīvē ir
IZ L Nosakot maksimālo tikšanās reižu skaitu un ilgumu, kā arī paredzot to uzrau_ tiek ierobežotas personas tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Tomēr no SatM n r :- r : stiprinātajām tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi valstij neizriet pienākums
a i sroetiritajiem nodrošināt ilgstošās tikšanās iespējas.125Stingrs tikšanās biežuma un
ilD_ - . r rolējums, kas neparedz nekādu iespēju izvērtēt konkrēto situāciju, pārkāpj tieH lk* rt rr.vāto un ģimenes dzīvi, tomēr atsevišķos gadījumos tikšanās ilgum u Vāf būt

z - J Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van D ijk E , Van Hoof
ï. c A . Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 708.

it -

it" srJ. Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van D ijk E , Van Hoof
-_ Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 707.- 708.
— rium s Slivenko v. Latvia. 48321/99, 09.10.2003. 95.-97. punkts.
: tiesa. 2008-42-01. 23.04.2009. 10. punkts.
e ^ t iim s ü G . v. Ireland. 39474/98, 16.05.2002.
: -punkts.
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nepieciešams ierobežot, lai tās laikā varētu nodrošināt nepieciešamo kontroli. Taču za
ir izņēmuma gadījumi, kad, piemēram, arī apcietinātās personas radinieki ir saistīt īt
noziedzīgo vidi vai ir liecinieki attiecīgajā kriminālprocesā. Tāpat šāds ierobežojun.s ar
tikt pamatots ar ieslodzījuma vietas rīcībā esošajiem resursiem. Var būt arī tādas s:r_īrcijas, kad stundu ilga tikšanās nenodrošina pienācīgu iespēju baudīt tiesības uz pr: •:
dzīvi. Tā var būt gadījumos, kad apcietinātā persona atrodas ieslodzījuma vietā, kas r
tālu no radinieku dzīvesvietas, un līdz ar to radinieki apcietināto varbūt nevar apnīc-.
katru mēnesi. Tāpat ir jāņem vērā tas, cik ilgi persona atrodas apcietinājumā.126Ieslocr
tā un apmeklētāja fiziska nošķiršana noteiktos gadījumos var būt nepieciešama drošīr a
apsvērumu dēļ. Taču šādus līdzekļus var piemērot, konstatējot konkrētu drošības ap
draudējumu, nevis automātiski visiem ieslodzītajiem.127
123. Tā kā dažādas likumiskās brīvības atņemšanas formas (aizturēšana, apdēt:-:
jums kā drošības līdzeklis kriminālprocesā un brīvības atņemšana (t.sk. arests) kā socs
jau pēc būtības prasa ierobežot personas sociālos kontaktus, tostarp baudīt ģimenes dr
vi, valstij ir plašs pieļaujamo apsvērumu loks, lai attaisnotu dažādus ar brīvības atne
šanu saistītos privātās un ģimenes dzīves ierobežojumus. Šo apsvērumu pieļaujamība
ierobežojot konkrētas personas privātās un ģimenes dzīves tiesības nebrīvē, iz vē rtējai:
katrā atsevišķā gadījumā.
124. Satversmes tiesa norādījusi, ka par autoritatīvu avotu notiesāto personu tiesību mi
nimālā apjoma un satura noskaidrošanai privātās un ģimenes dzīves kontekstā uzskatām.
Eiropas cietumu noteikumi un to komentāri (Commentary on Recommendation Rec(2006 2
ofthe Committee of Ministers to memver states on the European Prison Rules).l2i
6. C iti p rivātās dzīves aspekti
125. Privātās dzīves jēdziens ietver arī citus privātās autonomijas aspektus.
126. Privātās autonomijas ietvaros rīcībspējīga persona var veikt arī sev, savai veselī
bai un dzīvībai kaitīgas darbības, piemēram, pašsavainoties vai atteikties no smagas sli
mības ārstēšanas. Tādējādi rīcībspējīgas personas privāto autonomiju ierobežojoši paņē
mieni (piespiedu ārstēšana, obligāta veselības pārbaude, ievietošana ārstniecības iestādē
aizskar personas privāto dzīvi.129Šādā gadījumā aizskārumam jābūt attaisnojamam. Par
leģitīmiem privātās dzīves ierobežojumiem var uzskatīt piespiedu medicīniskās pārbau
des tiesvedības procesā (piemēram, konstatētu personas pieskaitāmību vai prasībā par
personas atzīšanu par rīcībnespējīgu), personas piespiedu ievietošanu ārstniecības ie>tādē, ja tās veselības stāvoklis apdraud citas personas (psihisku traucējumu gadījumā arī
pašu personu130), kā ari gadījumos, kad pamatotas intereses prasa noskaidrot personas
veselības stāvokli.
126EC T spriedums D.G. v. Ireland. 39474/98, 16.05.2002., 17.2. punkts.
127Turpat, 17.3.1. punkts.
128Satversmes tiesa. 2009-10-01. 18.12.2009. 15.1. punkts.
129Sīkāk skat. EC T spriedums Pretty v. The United Kingdom. 2346/02, 29.04.2002. 62.-63. punkts.
130Skat. Theory and Practice ofthe European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Yar.
Hoof F., Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 675.
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127. Personas privātā autonomija jau pēc būtības ir ierobežota tad, ja persona dažādu
psihisku traucējumu vai garīgas atpalicības dēļ nevar apzināties un/vai nespēj vadīt savu
rīcību. A rī bērniem atkarībā no to attīstības pakāpes privātā autonomija ir ierobežota.
Svarīgi, ka šajos gadījumos personas piespiedu ārstēšanu un citus privātās dzīves aspek
tus nosaka to likumiskie aizbildņi.131
128. Ne katra darbība, kas ietekmē personas fizisko un garīgo veselību, aizskar privāto
izīvi. Tomēr, ja kāda darbība ietekmē personas veselību tādā mērā, kas liedz pilnvērtīgas
rrivātās dzīves īstenošanu, tad tā var aizskart Satversmes 96. pantā paredzētās tiesības.
I: īpaši garīgās stabilitātes saglabāšana ir svarīgs pilnvērtīgas privātās dzīves baudīšanas
rnekšnoteikums.132

D. Mājokļa neaizskaramība
1. M ā jo k ļa jēdziens
129. Mājoklis parasti ir vieta - fiziski nosakāma platība -, kur veidojas privātā un
- —enes dzīve.133 Mājoklis tiek aizsargāts nevis kā personai piederošu lietu kopums (to
im^irgā Satversmes 105. pants), bet gan kā dabisks privātās dzīves īstenošanas materiāls
irs. Mājokļa forma var būt dažāda; svarīgi, lai to vispār ir iespējams izmantot privā~āž dzīves veidošanai un, ja tā, tad lai šai vietai ir nozīmīga saistība ar personas privāto
ščv i.
130. Vieta, kurā iespējams veidot privāto dzīvi, ir relatīvs kritērijs, kura konstatēša
na. iirum ā gadījumu grūtības nesagādā. Ievērojot cilvēku dažādās finansiālās iespējas,
n a c io n ā lo (etnisko) dzīvesveidu u.c. faktorus, par mājokli atsevišķos gadījumos varēs
- -atīt arī šķūnīšus, teltis, bunkurus u.c. veidojumus, ja tie konkrētajai personai var
r*ierosināt platību, kurā tā var īstenot savu privāto dzīvi.
131. Otrs kritērijs, kuram ir cieša saistība ar pirmo, ir šīs vietas faktiskā saikne ar
re-' nas privāto dzīvi. Pirmkārt, fakts, ka personai pieder nekustamais īpašums (piemēr dzīvoklis) pats par sevi nenozīmē, ka tas ir mājoklis Satversmes 96. panta izpratNepieciešams konstatēt arī faktu, ka persona šo īpašumu kaut kādā mērā izmanto
i- rrīvātās dzīves ietvaros, taču nav nepieciešams, lai persona šajā īpašumā dzīvotu.
•nodomu izmantot īpašumu privātās dzīves ietvaros var liecināt, piemēram, fakts, ka
merv na tajā atstājusi visu vai daļu no savas iedzīves.134 Mājokļa jēdziens ir attiecināms
•'i _v_li uz mājokli tā parastā nozīmē, bet arī uz cita veida mājokļiem neatkarīgi no jufefcā jtatusa, kādā persona mājoklī dzīvo (īpašums, īre u.tml.), vai lietošanas rakstura
iā mītnes vieta, brīvdienu māja, dārza māja u.c.). Mājokļa robežas ietver arī tam
e r _ ; šu teritoriju (piemēram, dārzu un garāžu). A rī ceļojumu treileri vai laivu var uzačt par mājokli.135
■ ī t — _ piespiedu ārstēšanai nepieciešama vecāku atļauja. Skat. ibid., p. 674.
spriedums Bensaid v. The United Kingdom. 44599/98, 06.02.2001. 46.-47. punkts.
?rriedums Moreno Gomez v. Spain. 4143/02,16.11.2004. 53. punkts,
ir ECT spriedumu Gillow v. The United Kingdom. 9063/80, 24.11.1986. 44.-47. punkts.
M. U.N Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. 2nd ed. Kiel: N.P. Engel, 2005,
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132. Tā kā privātās dzīves aizsardzība zināmā mērā ietver arī tiesību nodibini: _r
veidot attiecības ar citiem cilvēkiem, nav iemesla izslēgt no privātās dzīves sfēras pr :■*sionālo un komercdarbību, jo vairumam cilvēku tieši darbā ir nozīmīga iespēja ar_~;i
attiecības ar pārējo pasauli. Šīs atziņas pamatā ir fakts, ka ne vienmēr iespējams p rrra
norobežot personas profesionālo un komercdarbību no personas privātās dzīves sfēras!
It īpaši tas attiecināms uz personām, kuras nodarbojas ar t.s. brīvajām profesijām r :
mēram, zvērināti advokāti).136Ievērojot šos apsvērumus, tiesības uz mājokļa aizsardzmc
bauda arī juridiskas personas.137
2. M ā jo k ļa neaizskaram ības saturs
133. Tiesība uz mājokļa neaizskaramību valstij liedz aizskart mājokli (to pārmekjāt
pastāvīgi novērot, iznīcināt, liegt personai izmantot mājokli privātās dzīves vajadzībir:i"
un uzliek pienākumu nodrošināt pienācīgu aizsardzību pret citām personām, kas varāa
apdraudēt personas mājokli.
134. Mājokļa neaizskaramības aizskaršana neaprobežojas tikai ar fiziskiem aizsklr.
miem (piemēram, ielaušanās m ājoklī), bet arī ietver citus traucējumus, kā troksni, e~
ju, smakas un citas iejaukšanās formas.138Smags piesārņojums var ietekmēt indivīda
sajūtu un traucēt baudīt mājokli tādā veidā, kas ietekmē arī privāto un ģimenes dzm i
Šajā aspektā Satversmes 96. un 115. pantā paredzētās tiesības robežojas, un ne vie n r eiespējams noteikt robežu starp mājokļa un privātās dzīves aizsardzību, no vienas pu>±*.
un vides aizsardzību, no otras puses. Tomēr jāievēro, ka Satversmes 96. pants aizsarsī
konkrētas personas mājokli no vides faktoru kaitīgās iedarbības, turpretim Satver>~ r
115. pants ietvertās tiesības aizsargā vispārīgas vides saglabāšanas un aizsardzības mz±
resēs.
135. Mājokļa neaizskaramības tiesība nedod personai tiesību prasīt, lai valsts tai d >
drošina mājokli.140Tomēr tiesība uz mājokli ietver tiesību nekustamajā īpašumā ierikrr
mājokli, un tādēļ aizliegums veikt nekustamā īpašuma apbūvi mājokļa vajadzībām ir
aizskart personas tiesības uz mājokļa neaizskaramību.141
136. Vienas personas tiesības uz mājokļa neaizskaramību var konfliktēt ar citas per
sonas līdzīgām tiesībām vai īpašuma tiesībām. Tā, piemēram, Satversmes 96. pants -_r
liek valstij pienākumu nodrošināt, lai dzīvokļa īrnieka mājokli respektētu arī izīrētā: >_r
to patvaļīgi neaizskartu. Satversmes 96. pants nenosaka, ar kādiem līdzekļiem valsts var
samērot īrnieka un izīrētāja tiesības, nedz arī, kurām no šīm tiesībām dodama priekšr:
ka. Šādos gadījumos valsts ar citu tiesību normu (parasti - civiltiesību) palīdzību nosaki,
kuras personas tiesības ir vērtīgākas un tādēļ primāras.

136Skat. EC T spriedums Niemietz v. Germany. 13710/88,16.12.1992. 29.-31. punkts.
137EC T spriedums Société Colas est and others v. France. 37971/97,16.04.2002. 41. punkts.
138EC T spriedums Moreno Gomez v. Spain. 4143/02,16.11.2004. 53. punkts.
139EC T spriedums Lopez Ostra v. Spain. 16798/90, 09.12.1994. 51. punkts.
140Skat. EC T spriedums Velosa Barreto v. Portugal. 18072/91, 21.11.1995. 24. punkts.
141Skat., piem., EC T spriedums Jane Smith v. The United Kingdom. 25154/94, 18.01.2001. 82., 85. punkti
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3. M ā jo k ļa neaizskaram ības iero b ežo jum i
137. Ievērojot mājokļa neaizskaramības plašo formulējumu un daudzveidīgās izpaus■
alstij ir plašas iespējas leģitīmi ierobežot personas tiesības uz mājokļa neaizskaraTā kā mājokļa jēdziens ir attiecināms arī uz tādām telpām, kurās persona mitinās,
si zir. viņai nav nekāda tiesiska pamata tur atrasties, tad šādas personas izlikšana no telj
no vienas puses, ir mājokļa neaizskaramības ierobežojums, bet, no otras puses, tas
r neļaujams, lai aizsargātu citas personas (īpašnieka, nomnieka u.tml.) tiesības. Tāpat
sā o k lis var tikt aizskarts, veicot izmeklēšanas darbības kriminālprocesā (piemēram,
m tliusoties telefona sarunas) un daudzos citos veidos. Šajos gadījumos mājokļa aiz»ar-m u var attaisnot publiskā interese pierādījumu iegūšanā un noziedzīga nodarījuma
a i ^ a ā , taču šādas izmeklēšanas darbības nedrīkst būt patvaļīgas.142 Šajos gadījumos
ami vispārējie cilvēktiesību ierobežošanas priekšnoteikumi.

E. Korespondences neaizskaramība
1 »8. Personas korespondences jēdziens Satversmes 96. pantā gramatiski lietots
i r i nozīmē. Lai gan tradicionāli ar korespondences aizsardzību saprot pasta sūtīju-

. • : nfidencialitāti, Satversmes 96. panta aizsardzība ir vērsta uz cilvēku savstarpējo
plašākā nozīmē: pamattiesība ietver arī tiesību uz telefona sarunu vai ar citiem
tas līdzekļiem pārraidītās informācijas satura konfidencialitāti. E C T vairākās lier skaidri definējusi, ka privāti telefona zvani ietilpst jēdzienā “privātā dzīve” un
spondence”.143
139.
V iens no mūsdienu cilvēka savstarpējās saziņas elementiem ir elektroniskā pasTk e l mobilā telefona izmantošana, kā arī cita veida elektroniskās komunikācijas. EC T
r fe-iidri definējusi, ka ar korespondences neaizskaramību E C K 8. panta pirmās daļas
h c . i r i ir jāsaprot jebkāda veida elektroniskās saziņas pakalpojumu rezultātā pārraidītā
k m neaizskaramība, tātad arī elektroniskā pasta vēstules saturs, kas nosūtīts pat no
js r r ; .ietas, personas interneta izmantošanas uzraudzība un ar to saistītā informāci«l ~ EC T 1990. gada 24. aprīļa spriedumu lietā Nr. C (90) 50 Kruslin pret Franciju tiesa
;r azinusi, ka iejaukšanās konvencijas 8. pantā garantētajās tiesībās uz privātās dzīves
psLLikaram ību ir konvencijas 8. panta pārkāpums arī tādā gadījumā, ja noklausītas ir
b z ~-i telefona sarunas, ne tikai privāta telefona sarunas.145
40. Vienā no lietām EC T ir konstatējusi, ka neatkarīgi no tā, vai iegūtā informācija
■ācirantota pret personu, kuras sarunas ir noklausītas, vai arī nav, tā ir iejaukšanās tiesīifc
privātās dzīves neaizskaramību, kas tiek aizsargāta ar konvencijas 8. panta pirmo

ļfifc z - r:em „ EC T spriedumu Camenzind v. Switzerland. 21353/93, 16.12.1997. 45. punkts.
::em ., EC T spriedumus Halford v. The United Kingdom. 20605/92, 25.06.1997. 44. punkts, Lambert
B iru m a . 23618/94, 24.08.1998, Amann v. Switzerland. 27798/95,16.02.2000. 43. punkts.
P B 77 -rriedums Copland v. The United Kingdom. 62617/00, 03.04.2007. 41. punkts.
P B 7 ~ ;TTiedums Kruslin v. France. 11801/85, 24.04.1990.
* ~l_— 43. punkts.
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141. Eiropas Savienības Direktīvas 2002/58/EK 5. pants uzliek par pienākumu da :
valstīm nodrošināt komunikāciju un saistītās informācijas par datu plūsmu konfider:
alitāti (..)• īpaši tās aizliedz komunikāciju un ar to saistītās informācijas par datu plūsrau
noklausīšanos, ierakstīšanu, uzglabāšanu vai cita veida aizturēšanu vai pārraudzību per
sonām, kas nav lietotāji, bez attiecīgo lietotāju piekrišanas, izņemot gadījumus, kac to
ar likumu ir atļauts saskaņā ar [..] direktīvā noteiktajiem gadījumiem un ievērojot u iī
noteiktos leģitīmos mērķus.
142. E C T lietās Klass un citi pret Vāciju,147 Malone pret Apvienoto Karalisti148 kon
statē, ka neatkarīgi no tā, ka valsts ir tiesīga pieņemt likumus par gadījumiem, kurc: r
atļauta telefonsarunu noklausīšanās, tiesiskā valstī ir jānodrošina arī efektīva garante.
ka noklausīšanās rezultātā iegūtā informācija netiktu izmantota ļaunprātīgi. EC T rr.:r_ī
tajās lietās veido izpratni: tā kā iejaukšanās privātajā dzīvē attiecībā uz korespondent
neaizskaramību var notikt tikai uz likuma, kas vērsts uz noteiktu demokrātiskas valsr
interešu aizsardzību, pamata, tad tāds tiesības uz privāto dzīvi ierobežojums, kas pirsniegs konkrēto leģitīmo mērķi, būs nelikumīgs.

147g e j spriedums Klass and others v. Germany. 5029/71, 06.22.1978. 39.-60. punkts.
ms EC T spriedums Malone v. The United Kingdom. 8691/79, 02.08.1984. 31.-82. punkts.
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f . Ikvienam, kas likumīgi uzturas Latvijas
teritorijā, ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties
dzīvesvietu.
Juris Gromovs
S atu ra rā d ītā js 1
..........................................................................267
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1 r īrvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvības princips
-'.irptautiskajos cilvēktiesību dokumentos......................................................269
3 Pārvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvības princips Eiropas Savienībā...... 271
- P ārvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvības princips citu valstu konstitūcijās....275
versm es 97. panta ģenēze............................................................................... 276
I r īrvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvības princips
rirmskara Latvijas konstitucionālajos dokumentos........................................ 276
1 ? irvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvības princips
1991. gada 10. decembra konstitucionālajā likumā
“Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” ....................................................276
lietošan ās un dzīvesvietas izvēles brīvības principa
ur.ciskā konstrukcija Satversmes 97. pantā........................................................ 277
L Pārvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvības principa saturs un piemērošana ....277
1.1. Likumīgās uzturēšanās nosacījumi..........................................................277
1.2. Personu statuss (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārzemnieki, bezvalstnieki,
patvēruma meklētāji un bēgļi) un tā ietekme uz pārvietošanās
brīvību un dzīvesvietas izvēles brīvību....................................................280
13. Izņēmumi no principa............................................................................ 282

A. Ievads
esoē-a brīvi pārvietoties būtu uzskatāma par vienu no cilvēka pamattiesību un pa
iru lielākajām izpausmēm. Starptautiskajās tiesībās pastāv vispārpieņemta koni.
ka katrai valstij ir tiesības kontrolēt ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos tās
h n k rv ā . to izraidīšanu sabiedriskās kārtības un valsts drošības nolūkos, kā arī citu
iemeslu dēļ. Šādas valsts tiesības izriet no klasiskās valsts suverenitātes kons-

tārā autors nav centies aptvert visas ar Satversmes 97. panta interpretāciju saistītās nianses,
■iri šī panta pamatā esošo starptautisko tiesību instrumentu skaitu, minēto instrumentu normu
prakses apjomu, kā arī - it īpaši reģionālajā līmenī - (Eiropas Padomes un Eiropas Savienības
- r.ekošo brīvas pārvietošanās principa nepārtraukto attīstību, tam būtu jāveltī vairāki sējumi. Tā
ir izvēlējies parādīt šī šķietami vienkāršā principa komplicēto dabu, tā mijiedarbību ar starptauun Eiropas Savienības tiesību normu prasībām un tā attīstības iespējamos nākotnes virzienus.
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Kopumā varētu apgalvot, ka ar imigrantiem un bēgļiem saistītas tiesiskā regulējusi
normas ir attīstījušās gadsimtiem ilgi. Tikpat ilgi notiek diskusijas par to, kādā veidā šis
tiesības būtu īstenojamas.2
Par vienu no tādiem vēsturiskiem atskaites punktiem varētu uzskatīt Vestfālenes mien
līgumu 1648. gadā. Kopš tā brīža virkne nozīmīgu vēsturisko notikumu, it īpaši tie, kur. ir
bijuši saistīti ar Pirmo un Otro pasaules karu, ir ietekmējuši Eiropas un citu valstu konsntūciju un pārējo tiesību aktu saturu. Tādējādi pakāpeniski tika izveidots pamats modem:
starptautisko cilvēktiesību normu katalogam, par kuru A N O valstis ir vienojušās pēc O r.
pasaules kara.3Par pamatu nepieciešamībai noregulēt brīvas pārvietošanās un dzīvesvieta
izvēles jautājumu starptautisko tiesību līmenī bija arī Otrā pasaules kara sekas, kuru ietek
mē radās nebijušas migrācijas plūsmas pasaulē, it īpaši Eiropā. Turpmākajos gados cilvēk,
mobilitāte ir vēl vairāk paaugstinājusies, un šodien pasaulē dažādu iemeslu dēļ ārpus savi_pilsonības vai izcelsmes valstīm atrodas 200 miljoni migrantu (no kuriem 7 procenti jeb 15
miljoni ir bēgļi)4. Līdz ar to, kā parādīts tālāk, brīvas pārvietošanās un dzīvesvietas izvēle:
principa tiesiskais regulējums un tā piemērošana kļūst arvien komplicētāki.
Visbeidzot ir jāuzsver, ka mūsdienās iepriekšminētās valsts tiesības ierobežo gan
starptautisko tiesību principi, gan starptautiskie līgumi, ko konkrētā valsts ir noslēgs
ar citām valstīm vai supranacionālajiem veidojumiem (piemēram, Eiropas Savienību
Tādēļ, kā izriet no iepriekšminētā, Latvijas Republikas Satversmes 97. pantā noteikt:
tiesību saturs būtu jāizvērtē, arī balstoties uz Latvijai saistošo starptautisko līgumu un
Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.
1. P a n ta k o n stru k cija un te rm in o lo ģ ija
1. Pārvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvības princips sastāv no diviem pamat
elementiem:
a)
personas tiesības brīvi pārvietoties valsts teritorijā,
b) personas tiesības brīvi izvēlēties dzīvesvietu valstī.
2.
Par personu šajā gadījumā ir uzskatāmi Latvijas pilsonis, nepilsonis, ārzem
nieks un bezvalstnieks. Atkarībā no to uzturēšanās pamata ārzem nieki var tikt iedalīti
vairākās kategorijās (skat. tālāk sadaļu “Personu statuss” ), no kurām varētu būt atkarī
gas to tiesības brīvi izvēlēties dzīvesvietu un var tikt piemēroti šo tiesību ierobežojumi
3. Minēto tiesību pamatā ir tikai personas “ likum īgā uzturēšanās” Latvijas valsts

teritorijā, un tādēļ tas nav attiecināms uz personām, kuru uzturēšanās Latvijā nav atzitama par atbilstošu Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasībām.
2Kā vienu no daudziem piemēriem var minēt gadījumus, kad personu brīva pārvietošanās mūsdienu izrcanr
bija pilnīgi aizliegta. Tā laika posmā no 1592. līdz 1649. gadam bija aizliegta zemnieku brīva pārvietc i z ā
Krievijas teritorijā. Ikviens, kurš atļautos to pārkāpt, pēc notveršanas tiktu aizsūtīts uz savu ciemu. E lš 2
Coerced and Free Migration: Global Perspectives. Stanford: Stanford University Press, 2002, p. 325.
3Kjaerum M . Human Rights for Immigrants and Immigrants fo r Human Rights. International Migratic r im
Security: Opportunities and Challenges (Routledge Research in Transnationalism). Ed. by Guild E., Van
J. New York: Routledge, 2005, p. 52.
4U N Development Programme. Human Development Report 2009. Overcoming barriers: Human m
and development. 05.10.2009. Pieejams: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ac9dl0d2.html.
5Meloni A. Visa Policy within the European Union Structure.l edition. London: Springer, 2005, p. 7.
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2. Pārvieto šan ās un dzīvesvietas izvēles b rīvīb a s p rin cip s
starp tau tiskajo s cilvē k tie sīb u dokum entos
4.
Pārvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvības princips ir noteikts vairākos starp:x-~škajos cilvēktiesību dokumentos. Tādēļ varētu apgalvot, ka uz 97. pantu ir attie,v.Lms Satversmes tiesas secinājums, kurš tika izdarīts Satversmes 101. panta sakarā,
rr
ka tā saturs ir noskaidrojams “ ciešā sasaistē ar Satversmes 89. pantu, kas noteic, ka
mLszs atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar Satversmi, likumiem un Latvijai
šiem starptautiskajiem līgumiem. Interpretējot Satversmi un Latvijas starptautiskās
*zsr:bas, jāmeklē tāds risinājums, kas nodrošinātu to harmoniju (sk. Satversmes tiesas
i 5. gada 13. maija sprieduma lietā Nr. 2004-18-0106 secinājumu daļas 5. punktu). Līdz
ar
starptautiskās tiesības un to piemērošanas prakse var kalpot par līdzekli Satversmē
• -r.kto tiesību normu un principu satura noskaidrošanai’’.6
: 1948. gada 10. decembra A N O Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 13. panta
* — 1 daļa nosaka pārvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvības principu: “Katram
ar
ikvienas valsts teritorijā ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu.”
_ ' :mē. ka, vadoties no Cilvēktiesību deklarācijas 13. panta pirmās daļas formulējuma,
secināt, ka šis princips ir attiecināms ne vien uz kādas valsts pilsoņiem, bet arī uz
arremniekiem neatkarīgi no minēto ārzemnieku uzturēšanās konkrētajā teritorijā likusnfcis.
6. 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām
lesfbām 12. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa ietver pārvietošanās un dzīvesvietas izntc- rrivības principa detalizētāku koncepciju:
' I Katram, kas likumīgi atrodas kādas valsts teritorijā, ir tiesības šajā teritorijā brīvi
f lcr --:roties un brīvi izvēlēties dzīvesvietu.
: Minētajām tiesībām nedrīkst būt nekādu ierobežojumu, atskaitot tos, kas paredzēti
K a m i, nepieciešami valsts drošības, sabiedriskās kārtības, iedzīvotāju veselības vai tiku*#c.- vai citu cilvēku tiesību un brīvību aizsardzībai un ir savienojami ar citām šajā paktā
a c tiī'ām tiesībām.
- Nevienam nedrīkst patvaļīgi atņemt tiesības iebraukt savā valstī (..)”
'tarptautiskā pakta gadījumā Cilvēktiesību deklarācijas prasības tiek tālāk attīstītas,
• u ric »t to īstenošanas pamatā esošo virkni nosacījumu, it īpaši uzturēšanās likumību:
Personai ir likum īgi jāuzturas konkrētas valsts teritorijā, lai viņa varētu izmantot
fr-- _ rārvietošanās un dzīvesvietas izvēles tiesības;
:
Pat ja persona likumīgi uzturas valstī, pārvietošanās un dzīvesvietas izvēles tievar ierobežot:
likuma pamata un
ilsts drošības,
biedriskās kārtības,
dzīvotāju veselības vai
rjaimības

K

______________________
tiesa. 2008-35-01. 07.04.2009.
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vai citu cilvēku tiesību un brīvību aizsardzībai, un ir savienojami ar citām šajā p _
atzītajām tiesībām;
c)
Konkrētās valsts pilsonis nevar nelikumīgi ieceļot savā pilsonības valstī, jo m »
ieceļošanai nedrīkst noteikt aizliegumu.
8. A N O 1965. gada 21. decembra Konvencijas par jebkuras rasu diskrim ināc m
izskaušanu 5. panta (d) daļas (i) punkts nosaka, ka nav pieļaujama jebkāda diskrimizu:
cija principa realizācijā:
“Saskaņā ar pamatsaistībām, kuras minētas šās Konvencijas 2. pantā, dalībnieces ■
■stis apņemas aizliegt un likvidēt rasu diskrimināciju visos tās veidos un nodrošināt
cilvēka vienlīdzību likuma priekšā bez rases, ādas krāsas, nacionālās vai etniskās iz c ī
nās atšķirības. īpaši tas attiecas uz šādu tiesību realizēšanu (..):
d) citu pilsoņa tiesību, piemēram:
i) tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot valstī (..)”
9. 1950. gada Eiropas Cilvēka tiesību un pam atbrīvību aizsardzības konventi ^
(turpmāk tekstā - Cilvēktiesību konvencija) 1963. gada 16. septembra ceturtā protoko
la7 2. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa nosaka šādus principa piemērošanas nosac _
mus:
“1. Ikvienam cilvēkam, kurš likumīgi atrodas kādas valsts teritorijā, ir tiesības brīvi pār
vietoties un tiesības brīvi izvēlēties dzīvesvietu šajā teritorijā.(..)
3.
So tiesību izmantošanai nedrīkst noteikt nekādus ierobežojumus, izņemot
ko nosaka likums un kas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami valsts un sabied
riskās drošības interesēs, lai uzturētu sabiedrisko kārtību, nepieļautu noziegumi<s
aizsargātu veselību un tikumību vai, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvība
4. Tiesības, kas noteiktas 1. punktā, zināmās jomās var tikt pakļautas ierobežojumierrkurus nosaka likums un kuri ir noteikti sabiedrības interesēs demokrātiskā sabiedrībā.”
10. Savukārt Cilvēktiesību konvencijas 1963. gada 16. septembra ceturtā protokola
3. pants nosaka aizliegumu dalībvalstīm uzlikt liegumu savu pilsoņu ieceļošanai un arī t :
izraidīšanai neatkarīgi no tā, vai tā tiktu veikta individuālā kārtā vai grupā.
“1. Nevienu cilvēku nedrīkst izraidīt nedz individuāli, nedz kolektīvi no tās valsts teri
torijas, kuras pilsonis viņš ir.
2.
Nevienam cilvēkam nedrīkst liegt tiesības ieceļot tās valsts teritorijā, kuras pilsoniviņš ir”
11. Jāatzīmē, ka satura ziņā Cilvēktiesību konvencijas 4. protokola 2.-3. panta nosacī
jum i īpaši neatšķiras no trīs gadus vēlāk pieņemtā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām
un politiskajām tiesībām, izņemot 4. protokola 2. panta trešajā daļā esošo norādi uz iero
bežojumiem, kas tiktu veikti nolūkā nepieļaut noziegumu izdarīšanu. Taču, domājams, šī
atšķirība nav būtiska, jo ierobežojumu, kas vajadzīgi, “lai aizsargātu citu cilvēku tiesības
un brīvības” jēdziens pēc savas būtības ietver ari noziegumu novēršanas pienākumu.
12. Norādi uz principu var atrast arī citos reģionālajos cilvēktiesību instrumentos.
7Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas ceturtais protokols, kas nodrošina noteiktas tiesības
un brīvības, kuras nav iekļautas konvencijā un tās pirmajā protokolā. Pieejams: http://www.humaNr. ghts.lv
doc!regional/eck4prot.htm.
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Piemēram, 1948. gada 2. maija Am erikas Cilvēka tiesību un pienākumu deklarācijas
4 r mts attiecina principu tikai uz konkrētās valsts pilsoņiem un nosaka, ka: “Jebkuram
r esības reģistrēt savu uzturēšanos tās valsts teritorijā, kuras pilsonis viņš ir, brīvi pārvieē x u s šajā teritorijā un neatstāt to, izņemot kad [viņš to dara] brīvprātīgi,” 8
13. Savukārt 1969. gada 22. novembra Am erikas Cilvēktiesību konvencijas 22. pan
ti 1 runkts nosaka: “Ikvienam, kas likumīgi atrodas dalībvalsts teritorijā, ir tiesības brīvi
jv ~ :etoties un dzīvot tajā atbilstoši likuma prasībām !’9
14. Visbeidzot 1981. gada 27. jūnija Ā frikas Cilvēka un tautas tiesību hartas
I I n n ta pirmās daļas nosacījumi ietver Amerikas Cilvēktiesību konvencijas formulēju
ma ariantu: “Ikvienam ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot valsts robežu [ietvaros] ar
m ed ījumu, ka viņš pilda likuma prasības.”10
Pārv ietošanās un dzīvesvietas izvēles b rīvīb a s p rin cip s E iro p a s Savien īb ā
15. Satversmes 97. panta kontekstā ir īpaši svarīgi apzināties Eiropas Savienības tiesību
ieecn i: uz tiesībām brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu. Tas ir saistīts ar faktu, ka:
Latvija deleģēja daļu savas kompetences brīvas pārvietošanās jautājumos Eiro 
pa; Savienībai;
I
gadījumā, ja attiecīgais Latvijas tiesību akts ir pretrunā ar attiecīgajiem Eiropas
■merūbas tiesību aktiem, ir piemērojams Eiropas Savienības tiesību tiešās iedarbības
utu r L'ākuma pār Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts nacionālo tiesību prasībām
5

Eiropas Savienības tiesību ietekme uz dalībvalstu, tai skaitā Latvijas, konstitutiesu ekskluzīvo kompetenci pārbaudīt konkrētā likuma atbilstību nacionālajai
'rijai.
16. 'āatzīmē, ka kārtību, kādā Latvijā uzturas, pārvietojas un izvēlas dzīvesvietu
Asūdas ārzemnieku kategorijas, nosaka gan Eiropas Savienības tiesību akti, gan
šurrnas Republikas tiesību akti. Lai labāk izprastu, kādā veidā būtu piemērojams
fa r : --vies 97. pants, tā prasības būtu jāaplūko kopsakarībā ar Latvijas kā Eiropas Savie■ār-t ialibvalsts pienākumu ievērot un ieviest Eiropas Savienības tiesību normas.
Eiropas Savienības tiesībās noteiktā brīvās pārvietošanās koncepcija ir plašāO K U no Latvijas Republikas Satversmes vai starptautisko tiesību instrum entiem
L Ļoti vienkāršotā veidā varētu apgalvot, ka Eiropas Savienības tiesībās ar jē_ "brīvas pārvietošanās tiesības” ir saprotamas Eiropas Savienības dalībvalstu pilvņu ģimenes locekļu (neatkarīgi no valstspiederības), kā arī - kaut vai ierobežotā
trešo valstu valstspiederīgo tiesības bez liekiem šķēršļiem ieceļot, uzturēties
'īr iiā t citas dalībvalsts teritorijā. Atsevišķs regulējums attiecināms uz trešo valstu
ation of American States. American Declaration of the Rights and Duties of Man. 02.05.1948. Piee'/www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3710.html.
ation of American States. American Convention on Human Right: Pact of San Jose. Costa Rica.
' -69. Pieejams: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36510.html.
^-33-r_2ation of African Unity. African Charter on Human and Peoples’Rights (Banjul Charter). 27.06.1081.
■ rs s c v ; : http://www.unhcr. org/refworld/docid/3ae6b3630. html.
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valstspiederīgajiem , kuri ir pieprasījuši patvērumu vienā no ES dalībvalstīm un kur r
saņēmuši attiecīgu starptautisku aizsardzību.
18. Personu tiesības b rīvi pārvietoties un izvēlēties savu dzīvesvietu Satversme
97. panta izpratnē Eiropas Savienības tiesību kontekstā būtu atrodamas trijos atšķi
rīgos tiesiskos regulējumos, kas piemērojami:
a) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu brīvai pārvietošanās (Latvijas nepilsc
gadījumā jāatzīmē, ka situācija ir niansētāka. Ceļošanas iespējas tā sauktajā Šenge~ _
zonā viņiem ir tādas pašas kā ES dalībvalstu pilsoņiem, taču, ja ieceļošanas un turr
mākās uzturēšanās nolūks, ir, piemēram, darbs, tad viņiem jāsaņem attiecīgās Eiro r^
Savienības dalībvalsts darba vīzas un darba atļaujas, bet vēlāk - uzturēšanās atļaujas
b) trešo valstu valstspiederīgajiem - likum īgajiem migrantiem , kuri ieceļojuši _r
uzturas Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasībām;
c) trešo valstu valstspiederīgajiem , kuri ir pieprasījuši patvērumu vienā no ES da.?:
valstīm un kuri ir saņēmuši attiecīgu starptautisku aizsardzību.
19. Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu brīva pārvietošanās.
Līgum a par Eiropas Savienības darbību 21. panta pirmā daļa nosaka:
“ Ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ie
vērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzi:
pasākumus.”
Personu brīvas pārvietošanās princips ir attiecināms pārsvarā uz ES dalībvalstu pi.
soņiem (izņēmumi: strādājošo un pašnodarbināto ES pilsoņu ģimenes locekļi bauda ^
tiesības neatkarīgi no to pilsonības).
Personas, kurām ir brīvas pārvietošanās tiesības, būtu iedalāmas divās grupās:
a) ekonomiski aktīvas personas - strādājošie un pašnodarbinātie;
b) ekonomiski neaktīvas personas - strādājošie un pašnodarbinātie, kas pārtrauks
profesionālo darbību, studenti, personas ar pietiekamiem iztikas līdzekļiem (piemēram
pensionāri).11
Ir arī d ivi izņēmumi no brīvas personu pārvietošanās principa, kad tas netiek pie
mērots ES dalībvalstu pilsoņiem:
a)
tas neskar darbu citas E S dalībvalsts pārvaldē (ieskaitot dalībvalsts iespē ierobežot citas dalībvalsts pilsoņa tiesības veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumi.:
savā teritorijā gadījumos, kas ir saistīti ar valsts varas īstenošanu);
b) valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai veselības apsvērumi.
20. Ir jāatzīmē, ka Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā, kura izveidojusies pirm?
direktīvas 2004/38/EK spēkā stāšanās, vairākkārt tika izvērtēts, vai Eiropas Savienībai
dalībvalsts pilsoņa tiesības brīvi pārvietoties tika pamatoti ierobežotas,12 it īpaši ja šādi
ierobežojumi skāra citu dalībvalstu pilsoņu, kā arī darbaspēka izmantošanu. Savos sprie
dumos lietā 41/74 Van Duyn, lietā 30/77 Bouchereau, lietā 36/75 Rutili13 un lietā C-413/9y
Baumbast Eiropas Savienības tiesa atzīmēja:
11Gromovs J. Migrācijas politika Eiropas Savienībā. Latvija Eiropas Savienībā, 2006, Nr. 1,4.-5. lpp.
12Carrera S. In Search of the Perfect Citizen? (Immigration and Asylum Law and Policy in Europe). Leiden
Brill, 2009, p. 372.
13Turpat, p. 372.
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jebkādi ierobežojumi citu ES dalībvalstu pilsoņu brīvībai pārvietoties ir strikti
erpretē un tiem ir jābūt proporcionāliem un atbilstošiem to uzlikšanas mērķim;
:
ierobežojumiem ir jābūt noteiktiem tikai gadījumā, kad pastāv patiesi un pietiefcar_ nopietni draudi valsts politikai, sabiedriskai kārtībai vai sabiedrības veselībai;
:
minētie draudi tiek radīti konkrēta cita dalībvalsts pilsoņa uzturēšanās šajā davai viņa uzvedības dēļ.
irriekšminētās judikatūras atziņas tika pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes
Jj» - gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes
■k s sl u tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā normās.14Minētā
aracrva, kā ari daži citi ES tiesību akti pašreiz regulē jautājumu par citu ES dalībvalstu
m s -ic u uzturēšanos Eiropas Savienības dalībvalstis, arī Latvijas Republikā, jo tās prasīr_<a transponētas Imigrācijas likumā un attiecīgajos M inistru kabineta noteikumos.
11. Balstoties uz Eiropas Savienības tiesas sprieduma atziņām lietā C-127/08 Metock,
:r ilsč :i.na, ka tiesas skatījumā Eiropas Savienības dalībvalstīm nav ekskluzīvās kom» : nces lemt arī par Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes locekļu, kas ir trešo valstu
«■Lsti-piederīgie, ieceļošanu.
Tiesa secināja, ka
jānoraida vērtējums, ka dalībvalstīm, ievērojot Līguma trešās
■
sadaļas noteikumus, esot ekskluzīva kompetence regulēt Savienības pilsoņu ģime■B
kas ir trešo valstu pilsoņi, pirmreizējo piekļuvi Kopienas teritorijai.
l
ēnības pilsoņu brīva pārvietošanās ir jāinterpretē kā tiesības pamest jebkuru da— un it īpaši to dalībvalsti, kuras pilsonība ir Savienības pilsonim, lai ar vienādiem
i.~~umiem pārceltos uz jebkuru citu dalībvalsti, nevis dalībvalsti, kuras pilsonis irattieas Savienības pilsonis.
*~spār, ja atzītu, ka dalībvalstīm ir ekskluzīva kompetence atļaut vai atteikt iebraukt
vrztorijā Savienības pilsoņu ģimenes locekļiem, kas ir trešo valstu pilsoņi, kuri iepriekš
z īm īg i uzturējušies citā dalībvalstī, iznākums būtu tāds, ka Savienības pilsoņu brīva
r.:$anās dalībvalstī, kuras pilsonības viņiem nav, dažādās dalībvalstīs atšķirtos āt
ro valsts tiesību normām imigrācijas jautājumos, jo atsevišķas dalībvalstis atļautu
■rības pilsoņu ģimenes locekļu iebraukšanu un uzturēšanos, bet citas dalībvalstis to
iznākums būtu nesavienojams ar E K L 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā pa
ir: mērķi - iekšējo tirgu, kurā visas dalībvalstis atceļ šķēršļus brīvai personu apritei
p o ša n a i]. Iekšējā tirgus izveidošana nozīmē, ka nosacījumi, kas regulē Savienības
iebraukšanu un uzturēšanos dalībvalstī, kuras pilsonības viņam nav, ir vienādi
M k dalībvalstīs.”15
rakstībā ar minēto spriedumu, kurš vairāku valstu starpā izraisīja visai negatīvu re
p o s . Eiropas Komisija izdeva paziņojumu ar norādījumiem, kā labāk transponēt un
gnDīēr: t Komisijas Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģi: Parlamenta un Padomes Direktīva par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi
so es un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 2004/38/EK, 29.04.2004. A r šo direktīvu grozīta Regula (ĒK )
tlf- Z 6» un atceltas Direktīvas 64/221/ĒK, 68/360/ĒK, 72/194/ĒK, 73/148/ĒK, 75/34/ĒK, 75/35/ĒK,
ĒK. 90/365/ĒK un 93/96/ĒK, O V L 158, 30/04/2004 lpp., 0077-0123.
, 25.07.2008 spriedums lietā: C-127/08.
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menes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.16Šajā. *_ai:
arī tiesiski nesaistošajā dokumentā, var atrast vadlīnijas Eiropas Savienības dalībvai^r
Direktīvas 2004/38/EK prasību transponēšanas un interpretācijas jautājumos.
22. Trešo valstu valstspiederīgie - likumīgie migranti, kuri ieceļojuši un uz:..-Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasībām.
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta otrā daļa nosaka, ka Eiropas Savienība: .
veic dažādi pasākumi, tostarp arī attiecībā uz imigrācijas jautājumiem:
“Savienība piedāvā saviem pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iek
šējām robežām, kur personu brīvā pārvietošanās ir nodrošināta saistībā ar piemērot:-:-"
pasākumiem, kas attiecas uz ārējo robežu kontroli, patvēruma meklētājiem, imigrāciju
noziedzības novēršanu un apkarošanu.”

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. panta pirmo un otro di__
veidojot politiku imigrācijas jomā, Savienība dala kompetenci ar tās dalībvalstīm. >.
vukārt minētā līguma 79. pants nosaka, ka ES īsteno Kopēju imigrācijas politiku. F.
Kopējās imigrācijas politikas mērķiem ir uzskatāmi:
- efektīva migrācijas plūsmas vadība,
- taisnīga attieksme pret trešo valstu pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas ES dalībvalsti'.
- trešo valstu pilsoņu nelikumīga ieceļošanas un cilvēku tirdzniecības novēršana _r
apkarošana.17
Te būtu izdalāmas vairākas trešo valstu pilsoņu - likumīgo migrantu kategorijas, kur~_
uzturēšanos un pārvietošanos Latvijā attiecīgi regulē atšķirīgas tiesību normu prasīri.(skat. par šo jautājumu tālāk).
23. Trešo valstu valstspiederīgie, kuri ir pieprasījuši patvērumu vienā no ES dali:
valstīm un kuri ir saņēmuši attiecīgu starptautisku aizsardzību.
Līguma par Eiropas Savienības darbību 78. panta pirmā daļa nosaka, ka:
“Savienība īsteno kopēju patvēruma, papildu aizsardzības un pagaidu aizsardzības po
litiku, lai varētu piešķirt attiecīgu statusu jebkuram trešās valsts pilsonim, kurš pieprasa
starptautisku aizsardzību, un nodrošinātu atbilstību neizraidīšanasprincipam. Šaipolir.kaijābūt saskaņā ar 1951. gada 28. jūlija Ženēvas konvenciju par bēgļu statusu un 196~
gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu, kā arī ar citiem ar to saistītiem līgumiem7
24. Visbeidzot, būtu jāatzīmē, ka arī Eiropas Savienības Pamattiesību harta-

45. pants nosaka:18
“ 1 . Ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un apmesties uz dzr.
dalībvalstu teritorijā.
2.
Pārvietošanās un uzturēšanās brīvību saskaņā ar Līgumiem var piešķirt trešo valstu
pilsoņiem, kuri likumīgi dzīvo kādas dalībvalsts teritorijā.”
16Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par norādījumiem, kā labāk transponēt un pie*
mērot Komisijas Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Brisele, 2009. 2. jūlijs, Nr. C O M (2009/) 313. Pieejarr. -

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0602:lv:HTML.
17Par šo jautājumu skat. Gromovs J. Eiropas Savienības imigrācijas politika pēc Lisabonas līguma. Juridiski
analīze. Pieejams: http://www.dialogi.lv/article_new.php?id=2981.
18Harta kļuva par tiesiski saistošu tiesību aktu līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos 01.12.2009.
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-lartas 45. panta otrā daļa ietver skaidru norādi uz to, ka gadījum ā ja Eiropas Saviet : n dibināšanas līgumos vai uz to pamata izdotajos sekundārajos E S tiesību aktos tiks
ngkr; grozījum i attiecībā uz pārvietošanās un uzturēšanās brīvību piemērošanu arī
ta n ī valstu pilsoņiem , m inētie grozījum i būs atbilstoši Hartas prasībām.
- irtā arī skaidri parādās norāde uz “likumīgu uzturēšanos” kā pārvietošanās un uz■Brēširās brīvības piešķiršanas nosacījumu vienīgi trešo valstu valstspiederīgajiem. At■secr.i 11 Hartas normas interpretāciju ir jāuzsver, ka Hartas 52. panta trešā daļa paredz:
X mzL Hartā ir ietvertas tiesības, kuras atbilst Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību
«e-^.-szības konvencijā garantētajām tiesībām, šo tiesību nozīme un apjoms ir tāds pats
m
retajā Konvencijā noteiktajām tiesībām. Šis noteikums neliedz Savienības tiesībās
ļmtīdzžtplašāku aizsardzību.”
4. Pārvieto šan ās un dzīvesvietas izvēles b rīvīb a s p rin cip s
citu valstu k o n stitū cijās
15.
Vairāku valstu konstitūcijās var atrast norādes uz pārvietošanās un dzīvesvietas
J bbbčs brīvības principu. Lielākoties nacionālo konstitūciju formulējumi ir identiski iefrr«atī—inēto starptautisko tiesību instrumentu attiecīgo pantu konstrukcijām.
~.r..i'-es veidā aplūkojot dažādu Eiropas valstu konstitūcijas, var atzīmēt, ka tikai ļo ti
gadījumos (piemēram, Dānijas, Īrijas vai Francijas gadījumā) pārvietošanās un
d .'
ietas izvēles brīvības princips nav iekļauts konstitūcijas tekstā.
analizējot šo konstitūciju attiecīgo normu saturu, var secināt, ka principa pie■ t īs in a s tvērum i katrā valsti var atšķirties. Ir valstis, kuras minēto principu attieci
na, - ju : uz saviem pilsoņiem (Grieķija, Itālija un Šveice), bet tikpat liels valstu skaits to
i ikvienai personai (Igaunija, Kipra, Ungārija un Vācija). Visbeidzot visas valstis
iespēju ierobežot principa piemērošanu izņēmuma gadījumā uz likuma pamata,
i r Ir āsaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstu kontekstā rodas jautājums arī par to,
3M
1 mērā to konstitūcijās nostiprinātās pamattiesības uz brīvu pārvietošanos tiek
ļfcmgrt: tas praksē tajos aspektos, kurus regulē Eiropas Savienības tiesību akti. Pēc au• r i 1 1 mām, tādu normu piemērojamība praksē pakāpeniski samazinās par labu daudz
J t e —iiiā k u un precīzāku Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.19Būtu jāatceras, ka
ES tiesību aktu normas ne vien tiek transponētas ES dalībvalstu nacionālajos
bet atsevišķi ES tiesību akti (regulu gadījumā) ir tieši piemērojami dalībvalstu
A r regulām reglamentēto jautājumu loks arvien paplašinās, ietverot, piemē:-cvišķus robežšķērsošanas un vīzu izsniegšanas aspektus.20
: a c īm gribētu meklēt zināmas paralēles ar imigrācijai radniecīgā jautājuma - patvēruma - regulējumu
UuMīirir-ilstu konstitūcijās un tā reālo piemērošanu praksē. Kā norāda daži autori, pašlaik - vismaz attiecībā
•
alstīm kā Francija, Vācija un Itālija - var apgalvot, ka to konstitucionālo normu par tiesībām
omu praktiskā piemērojamība ir mazinājusies, piekāpjoties 1951. gada Ženēvas konvencijas par
S EV iu un Eiropas Savienības tiesību prasībām patvēruma jomā, kuras ir transponētas to nacionālajos
. m : i, piemērošanai. (Skat., piem., Lambert H., Messineo F., Tiedemann P. Comparative Perspectives
::onal Asylum in France, Italy and Germany: Requiescat in Pace? Comparative Perspectives of
cnal Asylum in France, Italy, and Germany: Requiescat in Pace?, Refugee Survey Quarterly, 2008,
3i-p. 17; 32.)
_ Z:ropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas
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B. Satversmes 97. panta ģenēze
1. Pārvieto šan ās un dzīvesvietas izvēles b rīvīb a s p rin cip s
p irm sk ara L a tv ija s ko n stitu cio n ālajo s dokum entos
27. Tādā Latvijas pagaidu konstitucionālajā dokumentā kā 1918. gada 17. nover. Tautas padomes politiskā platforma netika iekļautas jebkādas norādes uz pārvietos u jt
un dzīvesvietas izvēles brīvības principu.
28. Savukārt visai komplicētu ceļu izvēlējās Satversmes sapulce, Latvijas Repub’:.-_
Satversmes II daļas 95. pantā apvienojot vairākus svarīgus pamattiesību principus. S *
versmes sapulcē otrajā lasījumā pieņemtās Latvijas Republikas Satversmes II daļai rt
dakcijas 95. pants noteica:
“Pilsoņiem ir tiesība apmesties kurā katrā valsts apgabalā, kā arī pārvietoties no
valsts apgabala uz otru un izceļot. Šo brīvību var ierobežot vai traucēt tikai uz tiesas iestāžu
lēmuma pamata. Aiz sanitāriem iemesliem var šo brīvību ierobežot vai traucēt arī citas ierJ.des likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā. Ārpus Latvijas robežām viņas pilsoņi bauM.
valsts aizstāvniecību. Nevienu personu nevar izdot kādas citas valsts vajāšanai vai sodīšu'—
par politiskiem noziegumiem. Latvijas pilsoni nevar izraidīt no valsts robežām.”21
29. Tātad Latvijas Republikas Satversmes II daļas projekts paredzēja brīvas pārvk
tošanās un dzīvesvietas izvēli tikai attiecībā uz Latvijas pilsoņiem, nevis uz jebkuru ptr
sonu. Turklāt būtu jāatzīmē, ka projekta apspriedes laikā no tā pirmās redakcijas tuti
svītrots sākotnējais piedāvājums šīs tiesības ierobežot “tikai izņēmuma gadījumos uz
višķa likuma pamata”. Tā vietā tika dota priekšroka konkrētākam regulējumam, nosal-;:
iespēju šis tiesības ierobežot vienīgi:
a)
uz tiesas iestāžu lēmumu pamata vai
b) to iestāžu, kuras ir atbildīgas [kā izriet no stenogrammu teksta] par epidēmin
apkarošanu, lēmumu pamata.
2. Pārvieto šan ās un dzīvesvietas izvēles b rīvīb a s p rin cip s
1991. gada 10. decem bra k o n stitu cio n ā lajā lik u m ā
“ C ilv ē k a un p ilso ņ a tiesības u n p ie n ā k u m i”
30. Konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”22 10. pants
paredzēja, ka vienīgi “ [pjilsonis var brīvi izvēlēties dzīvesvietu jebkurā Latvijas teritorija.daļā”.23 Savukārt likuma 29. pants paredzēja, ka “ ļiļkvienam ir tiesības brīvi pārvietotie:
Latvijas teritorijā”, pat nenorādot, vai šo tiesību realizācijas priekšnosacījums būtu pe:
sonas likumīga ieceļošana vai uzturēšanās Latvijas teritorijā. Gan konstitucionālā likurr._
Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss
vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija regula Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Viz _
kodeksu (Vīzu kodekss). Oficiālais Vēstnesis, C 247, 2006.13. oktobris.
21 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 200:
V sesijas l.sēdes stenogramma, 538; 878.lpp. (17.01.1922.).
22Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” : L R likums. Ziņotājs, 1992. 30. jan
vāris, Nr. 4.
23Skat. komentārus Satversmes 91. pantam sadaļā par konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un
pienākumi” nozīmi un vietu Latvijas normatīvo aktu hierarhijā.
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■Dl rautā, gan 29. pantā noteiktās tiesības valsts varēja ierobežot, lai saskaņā ar minētā
fc t r - i 45. panta prasībām:
'. uzsargātu citu personu tiesības, cieņu, veselību un tikumību;
I ; irantētu valsts drošību, sabiedrisko kārtību un mieru.”
51.
Tādējādi varētu secināt, ka šī konstitucionālā likuma spēkā esamības laikā tiesīH■>urrā izvēlēties dzīvesvietu tika rezervētas vienīgi Latvijas pilsoņiem, savukārt brīvas
ļ i r r::ianās tiesības pienācās visām iedzīvotāju grupām (pilsoņiem, nepilsoņiem, ār■cnr-rjdem un bezvalstniekiem).

C. Pārvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvības principa
juridiskā konstrukcija Satversmes 97. pantā
1. Pārvieto šan ās un dzīvesvietas izvēles b rīvīb a s
p rin c ip a saturs un piem ērošana
1 -ispirms būtu jāatzīmē, ka, neskatoties uz 97.pantā noteikto tiesību svarīgumu,
' - Republikas Satversmes tiesā pagaidām nav ticis iesniegts neviens iesniegums
■'«iiCiTr'u par iespējamo tiesību pārkāpumu. Tādējādi autoram nav iespēju analizēt
ilr
tiesas viedokli par šī panta interpretāciju.
55
latzīmē, ka vadoties no Satversmes otrās daļas projekta “Par cilvēktiesībām”, izpaans - seriāliem 24, varētu apgalvot, ka 97. panta saturs nav izraisījis diskusijas aps
<ā, izņemot priekšlikumu, ka 97. pantā noteiktās tiesības vispār nevajadzētu
: c priekšlikums tika noņemts). Tādēļ autora rīcībā nav materiālu, kas aplieci. j r ekta autoru īpašu pieeju teksta interpretācijai, kas atšķirtos no vispārpieņemto
tiesību instrumentu prasībām un to interpretācijas prakses,
s.
1 nodaļā autors balsta savu analīzi galvenokārt uz Latvijai saistošo starptaur Iru instrumentu interpretāciju, kas iedvesmoja šī panta iekļaušanu Satversmē,
r tr>;roiot Eiropas Savienības tiesību aktu prasības.
jt

1.1. Likum īgās uzturēšanās nosacījum i
: _

ijas pilsonis, kā arī Latvijas nepilsonis, vienm ēr likum īgi atrodas Latvijas
Atkāpe no šī principa nozīmētu starptautisko cilvēktiesību pārkāpumu.

Ki. . u tika iepriekš minēts, ārzemniekam nav beznosacījuma tiesību ieceļot vai
►konkrētajā valstī (skatīt, piemēram, Cilvēktiesību komisijas lēmumu lietā AiT :-:driju25). Vienlaikus var minēt arī A N O Cilvēktiesību komitejas atziņu, kura
-akarā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām
r lemērošanu: “Paktā nav atzītas ārzemnieku tiesības ieceļot vai uzturēties valsts
7-o principā ir jautājums, kurš jāizlemj valstij, tās institūcijām, izlemjot, kuru
:sritorijā. Tomēr noteiktos apstākļos ārzemniekam būtu jābauda aizsardzība
ieceļošanu vai uzturēšanos pēc pakta, piemēram, kad rodas apsvērumi par
iā i jas aizliegumu, necilvēcīgu attieksmi un ģimenes dzīvi.”26
■toia * :7 -r’ikas Saeima. Satversmes II daļas projekta “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisija. Protokoli
►-5 Vr- publicēti.
sciesību komitejas atzinums lietā Aygtin v. Sweden. 14102/88, 09.10.1989, p. 195.
. I >mment No. 15: The Position of Aliens Under the Covenant. 11.04.1986. Pieejams: http://www.
|M h o
-r-*urld/docid/45139acfc.html.
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37. No Cilvēktiesību konvencijas piemērošanas prakses izriet, ka persona uztur*
konkrētajā valstī likum īgi tik ilgi, kamēr tiek ievēroti personas uzņemšanas no v i 
jumi.-7 Piemēram, var rasties situācija, kad personai ir derīga vīza, bet nav pietiekan«
līdzekļu, lai uzturētos valstī, vai arī persona tiek izraidīta no valsts drošības a p svē rsi»
dēļ. Tāpat var atzīmēt, ka Cilvēktiesību konvencijas 4. protokola 2. panta 1. daļa zīM
piemērojama ārzemniekam, kas šķērso konkrētās valsts teritoriju tranzītā (Cilvēktiesāta
komisijas lēmums lietā P. pret. Vācijas Federālo Republiku).28
38. Būtu jāņem vērā, ka Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir jāievēro ne t īs i
E iropas Cilvēktiesību konvencijas normas un attiecīgās Eiropas Cilvēktiesību tiesa: dikatūras atziņas, bet arī Eiropas Savienības tiesību norm u prasības, kuras ir da.;:r
detalizētākas un konkrētākas, jo tās nosaka visu ārzemnieku kategoriju ieceļošanas _i
uzturēšanās nosacījumus Eiropas Savienības dalībvalstīs.
39. Satversmes 97. pants nosaka, ka par nosacījumu pārvietošanās un dzīvesvietas
izvēles brīvības principa izmantošanai ir uzskatāma personas likumīga uzturēšanās Lat
vijas teritorijā. Kas būtu uzskatāms par likum īgu uzturēšanos?
Ir jāuzsver, ka līdz nesenam laikam nelikumīgās uzturēšanās koncepcija nemaz D e
bija tik precīzi definēta starptautisko tiesību instrumentos, Eiropas Savienības ties:r<i
aktos vai pat daudzu valstu likumos. Tā, piemēram, gan Eiropas Savienības tiesībās, gn
Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajos likumos nebija atrodama vienota nelegalLimigrācijas vai nelegālo imigrantu definīcija. Proti, valstis vairāk koncentrējās uz ļu 
mīgās uzturēšanās jautājumu tiesisko noregulējumu, kas parasti aptvēra jautājumu ra:
kārtību, kādā ārzemnieks vai bezvalstnieks likumīgi ieceļo un uzturas šo valstu teriton 1
Tādējādi visi pārējie gadījumi, kuri nebija aptverti iepriekšminētajā tiesiskajā regulē mā, pēc būtības bija uzskatāmi par vismaz potenciāli nelikumīgu uzturēšanos.
Atkarībā no konkrētās situācijas konteksta par nelikum īgu uzturēšanos būtu uzska
tāmas, piemēram, šādas darbības:
a) personas ieceļošana Latvijā bez vajadzīgiem dokumentiem (piemēram, pases, vīzas
vai uzturēšanās atļaujas) un attiecīga uzturēšanās valsts teritorijā;
b) personas, kura likum īgi uzturējusies valstī, atrašanās tajā pēc vīzas vai uzturēšanā:
atļaujas termiņa beigām, ja vien šī vīza vai atļauja nav tikusi pagarināta;
c) personas, kura zaudējusi bēgļa statusu vai personas, kurai ir piešķirta alternatīvi
aizsardzība vai pagaidu aizsardzība, atrašanās valstī pēc šī statusa izbeigšanas vai zaudē
šanas, vai arī citi gadījumi.29
40. Ir jāatzīmē, ka atbilstoši Eiropas Savienības tiesību prasībām citas Eiropa?
Savienības dalībvalsts pilsoņa uzturēšanos Latvijas teritorijā nevar atzīt par neliku
27Skat. Cilvēktiesību komisijas lēmums Aygtin v. Sweden. 14102/88, 09.10.1989, p. 195.vai X, Y and Z v. re
united Kingdom. 9285/81, 06.07.1982, p. 237.
28AN O cilvēktiesību komitejas atzinums lietā P v. The Federal Republic of Germany. 12068/86, 01.12.198tcitēts pēc: Lambert H. The position of aliens in relation to the European Convention on Human Rights, Hum*
rightsfiles. Council of Europe Publishing, 2007, p. 34.
29Guild E. Who Is an Irregular Migrant, Irregular Migration and Human Rights: Theoretical, European am
International Perspectives (Immigration and Asylum Law and Policy in Europe). Ed. by Bogusz B., Cholewin>:_
R., Cygan A., Szyszczak E. Leiden: Hotei Publishing, 2004, p. 4-5.
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r su, ja vien tas nav kāda specifiska valsts iestāžu lēmuma subjekts un šis lēmums
r ittaisnojam s ar valsts politikas, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvēru
miem.50
41. Ārzemnieku un bezvalstnieku likum īgās uzturēšanās nosacījum i pašreiz tiek
-i-julēti gan Eiropas Savienības tiesību aktos, gan Latvijas norm atīvajos aktos. Runāj»:c rar to interpretāciju, ir jāņem vērā šo tiesību aktu normas, kā arī Eiropas Savienības
u c s ī s iudikatūras atziņas.
42. Kaut arī Satversmes 97. pants neregulē ar likumīgo ieceļošanu saistītos jautājumus,
r Iitzīm ē, ka pašreiz Latvijas norm atīvie akti im igrācijas jom ā likum īgo uzturēšaw
izņemot patvēruma meklētāju gadījumu, par kuru skatīt tālāk) vienm ēr saista ar
iknm īgu ieceļošanu. Latvija nepraktizē nelegālo imigrantu legalizācijas pasākumus (kā,
p .ērām, to darīja Spānija vai Grieķija), kad nelegālie imigranti var saņemt termiņuzi-rē-^nās atļauju.
43. Savukārt Eiropas Savienības prasību kontekstā būtu jāatzīmē, ka attiecībā uz
fcešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu, kuri vēlas uzturēties Latvijā ne vairāk par trim
-."-.'lem pusgada laikā, ir piemērojama Eiropas Parlam enta un Padomes Regula
'•* 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikum iem , kas reglamentē
:t-H>nu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss).31 Šengenas Robežu
kace.vsa 5. pants nosaka šādas prasības trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanai:
' Attiecībā uz uzturēšanos, kas nav ilgāka par trim mēnešiem sešu mēnešu laikā, uz
k š o valstu valstspiederīgajiem attiecas šādi ieceļošanas noteikumi:
s viņiem ir derīgs ceļošanas dokuments vai dokumenti, kas dod tiesības šķērsot robežu;
r viņiem ir derīga vīza, ja tā vajadzīga saskaņā ar Padomes Regulu (E K ) Nr. 539/2001
gada 15. marts), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot daJt r ūlstu ārējās robežas, irjābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī
b » K r j neattiecas, izņemot gadījumus, ja viņiem ir derīga uzturēšanās atļauja vai derīga
špsr^riiņa vīza;
: v iņ i pamato iecerētās uzturēšanās mērķi un apstākļus, viņiem ir pietiekami iztikas
1—
gan iecerētās uzturēšanās laikam, gan lai atgrieztos izcelsmes valstī vai tranzītā
dtm:-.- uz trešo valsti, kurā viņus noteikti uzņems; vai arī viņiem ir iespēja likumīgi iegūt
■ Utis līdzekļus;
i
viņi nav personas, par ko SIS [Šengenas informācijas sistēmā - autora piebilde]
fai."- brīdinājums, lai atteiktu ieceļošanu;
■
: viņus neuzskata par apdraudējumu kādas dalībvalsts politikai, iekšējai drošībai, saveselībai vai starptautiskām attiecībām, un, jo īpaši, valstu datubāzēs par viņiem
zdots brīdinājums, lai minēto iemeslu dēļ atteiktu ieceļošanas atļauju.”
44 Savukārt Šengenas Robežu kodeksa 5. panta 4. punkts nosaka arī izņēmumus
n ipriekšm inētās kārtības:
iatkāpjoties no 1 . punkta,

P" E r rc is Parlamenta un Padomes Regula. 562/2006, 15.03.2006. A r šo regulu ievieš Kopienas Kodeksu par
■msEie^miem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss). Oficiālais
pfacT^v:;. 2006. 13. aprīlis, 1.-32. lpp.
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a) trešo valstu valstspiederīgajiem, kas neatbilst visiem 1 . punktā paredzētajiem t ic ē 
jumiem, bet kam ir kādas dalībvalsts izdota uzturēšanās atļauja vai atkārtotas ieceļošs
vīza, vai, ja tas paredzēts attiecīgas valsts tiesību aktos, abi šie dokumenti, ir atļauts tT~r,
zītā ieceļot citu dalībvalstu teritorijās, lai varētu nonākt dalībvalstī, kas izsniegusi
rēšanās atļauju vai atkārtotas ieceļošanas vīzu, ja vien viņi nav iekļauti tādas dalīb:
brīdinājumu sarakstā, kuras ārējās robežas viņi ir iecerējuši šķērsot, un ja brīdinājurr~zn
pievienota norāde par ieceļošanas vai tranzīta atteikumu;
b) trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri atbilst 1 . punktā, izņemot tā b) apakšpur. o
paredzētajiem nosacījumiem un kuri ierodas pie robežas, var atļaut ieceļot dalībvalstu t-:~
torijās,ja vīzas izsniedz pie robežas saskaņā ar Padomes Regulu (E K ) Nr. 415/2003 (2CK-3
gada 27. februāris) par vīzu izsniegšanu pie robežas, tostarp par šādu vīzu izsniegs.:-:,
jūrniekiem tranzītā (..);
c) dalībvalstis humānu apsvērumu, valsts interešu vai starptautisku saistību dēļ ■
■jt
atļaut savā teritorijā ieceļot trešo valstu valstspiederīgajiem, kas neatbilst vienam vai *.
rākiem 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem. Ja uz konkrētu trešās valsts valstspieder::
attiecas 1 . punkta d) apakšpunktā minētais brīdinājums, dalībvalsts, kas ļauj viņam ieceĻx
savā teritorijā, attiecīgi informē citas dalībvalstis.”
45. Būtu jānorāda, ka personu brīvas pārvietošanās princips neizslēdz persona
pienākumu deklarēt savu dzīvesvietu. Tikai gadījumā, ja, līdzīgi PSRS laikā pastāv:
šajai pieraksta (tā saucamā “propiska” - krievu vai.) sistēmai ar vairākiem tās grozr_
miem, dzīvesvietas deklarēšanas sistēma ierobežotu pilsoņu, politiskās vai sociālās tie
slbas (piemēram, tiesības uz īpašumu vai tiesības strādāt vai iegūt izglītību),32 tā būt_
uzskatāma par Satversmes 97. pantam neatbilstošu. Šajā sakarā ievērības cienīgs ir faktka 1990.-2000. gada sākumā tādu valstu kā Ukraina un Krievijas Federācija konstitu
cionālās tiesas atzina vairākas pieraksta sistēmas sastāvdaļas par esošām pretrunā ar t :
konstitūcijām.33
1.2. Personu statuss (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārzem nieki, bezvalstnieki,
patvērum a m eklētāji un bēgļi) un tā ietekm e uz pārvietošanās b rīvību
un dzīvesvietas izvēles brīvību
46. Kādas personu kategorijas varētu izmantot tiesības b rīvi pārvietoties un izvē
lēties dzīvesvietu? K ā būtu jāinterpretē jēdziens “ ikviens” šī panta kontekstā?
47. Latvijas Republikā ir 2 254 653 iedzīvotāji, no kuriem 1 860 217 personas ir Lat
vijas pilsoņi, 344 095 personas ir Latvijas nepilsoņi, bet pārējās ir ārzemnieki vai arī 32Gannushkina S. The Institution of the Propiska (Residence Registration) and its Evolution. Pieejams: http:
refugee.memo.ru/For_AU/rupor.nsf/fFl553f7545beb8ec3256a4c0038aceb/210846301ae745efc3256dal0076;:
b3!OpenDocument. Skat. ari, piem., Eiropas Parlamenta aicinājums Padomei un Komisijai “cieši sadarboties
ar Vidusāzijas valstīm, īstenojot izglītības reformas un pārveidojot “pieraksta” sistēmu (ar kuru personai, kļūs
tot par pilsoni, pasē tiek iespiests zīmogs par dzīvesvietas reģistrāciju), nošķirot personas pilsoņtiesības un
sociālās tiesības no īpašumtiesībām”, Eiropas Parlaments. Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Vidusāziju
A6-0503/2007, 11.12.2007. (2007/2102 (IN I)), 25. punkts.
33Skat., piem., Immigration and Refugee Board of Canada, Ukraine: Enforcement of the residence perm;:
rule (propiska) in large cities (2002). Pieejams http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df4bebf0.html.
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ван..: - retākos gadījumos - bezvalstnieki.34 Tādējādi minētās personas, kā ari visas tās
pase oas, kuras pat uz īsu laiku ir ieceļojušas Latvijas Republikā, ir tās personas, minē
sit xr ,<urām ir attiecināmas Satversmes 97. panta prasības.
4.5 Ar jēdzienu “ ikviens” vispirms būtu saprotami Latvijas pilsoņi un nepilsoņi,
s - I ropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un to ģimenes locekļi neatkarīgi no to
• il _ г ederības, kā ari trešo valstu valstspiederīgie, kuri Latvijā uzturas likum īgi un
ifc r : iedalāmi vairākās kategorijās. Eiropas Savienības tiesībās ir noteiktas vairākas
Ites: i 'tu valstspiederlgo - likumīgu migrantu - uzņemšanas prasības. Tā atkarībā no
jter>: r i i statusa tiek piemēroti dažādi likumīgās uzturēšanās nosacījumi, kas balstās uz
f_ r с i.« Savienības tiesību aktu prasībām.
M inētie nosacījum i ir transponēti Latvijas normatīvajos aktos imigrācijas jomā un
■Catcii uz šādām ārzemnieku kategorijām:
citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis,
I
Norvēģijas, Islandes vai Šveices pilsonis, kurš, kaut ari nebūdams Eiropas Saviea -а- idlbvalsts pilsonis, bauda Eiropas Savienības pilsoņiem līdzīgās tiesības,
5
Turcijas pilsonis, kas strādā Latvijā, jo saskaņā ar 1963. gada līgumu starp Eiro:jB6 •. embu un Turciju minētajai personu kategorijai ir piešķirts tikpat augsts tiesību
;«.- «гgrības līmenis kā Eiropas Savienības pilsoņiem,
trešās valsts valstspiederīgais, kurš ir nodzīvojis Latvijā piecus vai vairāk gadus
e l r_rš ir saņēmis pastāvīgā iedzīvotāja statusu,35
tās trešās valsts valstspiederīgais (piemēram, Meksikas, Melnkalnes vai AusHtnii
kas ir iekļauta to 37 valstu sarakstā, kuru pilsoņiem nav nepieciešamas vīzas
šinai Eiropas Savienības Šengenas zonā (tā sauktais Eiropas Savienības Kopējais
Г*"--- saraksts),
tās trešās valsts valstspiederīgais (piemēram, Bangladešas vai Alžīrijas), kura ir
—fc.:
vairāk nekā 126 valstu un teritoriju sarakstā,36kuru pilsoņiem ir nepieciešamas
ēnas- eceļošanai Eiropas Savienības Šengenas zonā (tā saucamais Eiropas Savienības
fc p r:īiš melnais saraksts). Minēto kategoriju varētu sadalīt arī divās apakškategorijās,
■ btc . :o trešo valstu pilsoņu, ar kurām Eiropas Kopiena noslēdza nolīgumus par vienvīzu izsniegšanu, un valstis, ar kurām šādi līgumi nav noslēgti (Regula (E K )
■še 5?9 2001 (2001. gada 15. marts)), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoл. r - •-lērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu,
tu c__-j pilsoņiem šī prasība neattiecas,37nosaka tās trešās valstis, kuru pilsoņiem ir vai
Ч Ь г ч г-Уя ir norādīta, vadoties no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes interneta mājaslapā pieejamās
M a u c a s uz 01.01.2010.
■ jp rriī iedzīvotāju skaits pašvaldībās. Pieejams: http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/dokuments/2009/3ISPV_
*nsti—i'.bas_iedzivotaju_skaits.pdf un http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/dokuments/2009/3ISVP_Lat■J*._pti_VPD .pdf.
* ?-зсоmes Direktīva par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.
Ж 5 1:i9/EK, 25.11.2003. Oficiālais Vēstnesis, 2004. 23. janvāris, L 16, 23.1. 2004,44.-53. lpp.
• aKzimē, ka šajā sarakstā iekļauto valstu un teritoriju skaits mainās vismaz reizi gadā.
“ Sbdomes Regula, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robeibūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (E K ). 539/2001,
j г : 1 Э01. Oficiālais Vēstnesis, 2007. 18. decembris, L 081, 1.-7. lpp., ar grozījumiem, kuri ir izdarīti līdz
ЗВШ. ;id a 27. jūlijam.

97. pants

nav vajadzīgas vizas ieceļošanai Eiropas Savienībā. Piemēram, pašreiz līgumi par * .e-*kāršotu vizu izsniegšanu ir noslēgti starp Eiropas Savienību un Krieviju, Ukrainu. Mišdovu, Bosniju un Hercegovinu, Albāniju un Gruziju.38)39,
7)
trešās valsts valstspiederīgais, kuram Latvijā ir piešķirts bēgļa statuss vai kura«
ir piešķirta alternatīvā aizsardzība vai pagaidu aizsardzība,
8)

trešās valsts valstspiederīgais, kurš ir cilvēku tirdzniecības upuris,40

9)
trešās valsts valstspiederīgais, kurš tiek uzņemts studiju, skolēnu apma_i^..
prakses vai stažēšanās pasākumā, nesaņemot atalgojumu vai brīvprātīga darba nolūki.*
10) trešās
pētniecību,42
11)

valsts

valstspiederīgais,

kurš

nodarbojas

Latvijā

ar

zinātniski

trešās valsts valstspiederīgais, kurš ieceļo un uzturas Latvijā augsti kvalificētai

nodarbinātības nolūkos (pēdējā kategorija tiks iekļauta Latvijas normatīvajos aktos _ _
2010. gada 1. decembrim).43
1.3. Izņēm um i no principa
49. Satversmes 97. pantā noteiktās tiesības atbilstoši Satversmes 116. panta prasībln
var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, der
krātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Ir jāatzīmē, ka ^ _
gadījumā būtu jāņem vērā gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tie ^
judikatūras atziņas, kā arī Cilvēktiesību komitejas secinājumi. Turklāt minētie ieror-r
žojumi atšķiras pēc sava satura un apjoma atkarībā no tā, pie kuras kategorijas piec±persona, kas bauda brīvās pārvietošanās tiesības (piemēram, vai tā ir Latvijas pilsonis
nepilsonis, trešās valsts pilsonis, kuram ir izdota vīza vai piešķirta uzturēšanās atļa_ _
vai arī persona, kurai ir piešķirts bēgļa statuss Latvijas Republikā).
50. Brīvās pārvietošanās princips ir jānošķir no Satversmes 94. pantā noteikta-Lpersonas tiesībām uz brīvību un personas neaizskaramību. Piemēram, jautājumi pčr
nelegālā imigranta aizturēšanu Imigrācijas likuma noteiktajā kārtībā, tās likumību
ilgumu ir saistīti ar Satversmē 94. pantā noteikto tiesību interpretāciju.

38Kā šāda līguma paraugs būtu jām in, piemēram, Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīr _
atvieglotu izsniegšanu. Oficiālais Vēstnesis, L 332, 18.12.2007, 68.-76. lpp.
39Minētās klasifikācijas izveidošanu iedvesmoja E. Gildas (E .Guild) darbs Security and migration in the 21century (Polity, 2009), it īpaši tā 9. nodaļa.
40 Padomes D irektīva par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajie—
kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo im igrāciju, kur;
sadarbojas ar kompetentajām iestādēm. 2004/81/EK, 29.04.2004. Oficiālais Vēstnesis, 2004. 6. augus--L 261, 3. lpp.
41Padomes Direktīva par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apm t
ņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā. 2004/114/EK, 13.12.2004Oficiālais Vēstnesis, 2004. 23. decembris, L 375,12.-18. lpp.
42Padomes Direktīva par īpašu procedūru trešo valstu valsts piederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecībii
nolūkos. 2005/71/EK, 12.10.2005. Oficiālais Vēstnesis, 2005. 3. novembris, L 289, 15.-22. lpp.
43Padomes Direktīva par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbi
nātības nolūkos. 2009/50/EK, 25.05.2009. Oficiālais Vēstnesis, 2009.18. jūnijs, L 155,17.-29. lpp.
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51. Minētais princips nav uzskatāms par pārkāptu, ja brīvības ierobežošana:
- notiek saskaņā ar likum u,
- tiek veikta nolūkā sasniegt likum īgu m ērķi vai mērķus,
- ir “ nepieciešama dem okrātiskajā sabiedrībā” šī mērķa sasniegšanai44 vai arī šo
e ' oežojumu konkrētajā gadījumā attaisno “ sabiedrības intereses demokrātiskajā
>ibiedrībā”.45
52. Kas būtu uzskatāms par “ likum u” un “ likum ā paredzēto gadījum u“ ?
likum a kā Latvijas Republikas normatīvā akta jēdziens nebūtu detalizēti jāskaidro. Taču
E.r7imē, ka Cilvēktiesību tiesas judikatūrā var rast papildu atziņas, ka, lai uzskatītu kādu noraetfīvo aktu par likumu, ar kuru varētu ierobežot pamattiesības, ir jāievēro divi nosacījumi:
likumam ir jābūt pieejamam, respektīvi, personai vajadzētu saprast, kādas tiesīm r.ormas ir piemērojamas konkrētajai situācijai,
r
normu nevar uzskatīt par “ likumu, ja vien tā nav formulēta ar pietiekamu preciacād. lai persona varētu vadīties no tās, regulējot savu uzvedību.”46
53. Attiecībā uz šādu likumu pieņemšanu Latvijai būtu jāvadās “ no principa, ka ienc-žcjumi nedrīkst pasliktināt tiesību pamatbūtību (..), attiecības starp tiesībām un ierotezs-amiem, starp normu un izņēmumiem, nedrīkst tikt mainītas uz pretējo. Likumiem,
§c±r._ atļauj piemērot ierobežojumus, ir jālieto strikti kritēriji, un [tie] nedrīkst piešķirt
« re '.' bežotu rīcības brīvību personām, kurām tie ir jāpilda”.47
54. Valsts rīcībai ir jābūt arī proporcionālai (sam ērīgai) attiecībā pret sasniedzamo
m irki. Proporcionalitātes (samērīguma) princips ir “jāievēro ne tikai likumā un ierobe■:os, bet arī administratīvajām un tiesu iestādēm, piemērojot likumu. Valstīm ir jāmmu~:r.'ia, ka tiesvedība, kas attiecas uz tiesību izmantošanu vai šo tiesību ierobežojumu,
it jnriekam i ātra un tam pamatā ir iemesli, piemērojot ierobežojošus pasākumus”.48
: r mēram, valsts var piemērot dažādus preventīvus pasākumus, lai ierobežotu appārvietošanās brīvību, ar mērķi nodrošināt efektīvu kriminālvajāšanas veikša■aJ*' 1i ka ziņā pārvietošanās brīvības ierobežojum a ilgum s nedrīkst būt nepropora n ā ls (piemēram, virknē lietu šādi ierobežojumi ilga no 13 gadiem un 6 mēnešiem
1- gadiem un 5 mēnešiem50). Savukārt citos gadījumos, kad kopējais ierobežojuma
ļļip īr 'j bija līdz pat 4 gadiem un 10 mēnešiem, Cilvēktiesību tiesa to neuzskatīja par
■ o r ^orcionālu.51
: 5 īpaši nosacījumi pastāv attiecībā uz bēgļu un patvēruma meklētāju dzīvesvietas
tr-tLi _r. pārvietošanās brīvību (skatīt tālāk).
— sçriedums Fedorov and Fedorova v. Russia. 31008/02,13.10.2005.
— -cr.edums Bolat v. Russia. 14139/03, 05.10.2006.
~ --ledums The Sunday Times v. United Kingdom. 6538/74, 06.04.1979.
mersi Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement). Pieejams http://www.unhcr.org/refworld/
; -/ : 39c394.html.
« T il Comment. Freedom of Movement. No. 27: Article 12,02.11.1999. Pieejams: http://www.unhcr.org/
(Til ^:cid/45139c394.html.
~~ cr.edums Rosengren v. Romania. 70786/01, 24.04.2008.
— ^rr.edums Goffi v. Italy. 55984/00, 24.03.2005; EC T spriedums Luordo v. Italy. 32190/96,
' : 2003; EC T spriedums Bassani v. Italy. 47778/99, 11.12.2003.
~ ~ ed u m s Antonenkov and Others v. Ukraine. 14183/02, 22.11.2005.
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56. Brīvības ierobežošana nolūkā aizsargāt citu cilvēku tiesības
Personas pārvietošanās brīvību var ierobežot arī nolūkā aizsargāt citu p er« r .
tiesību īstenošanu. Piemēram, par pamatotu tika uzskatīta situācija, kad personas pār
vietošanās brīvība tika ierobežota, jo šī persona traucēja abortu klīnikas pacientiem
ārstiem.52
Personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izņemšana un ilgstoša neatdošana ar
ir uzskatāma par tiesību uz brīvu pārvietošanos ierobežojumu.53 Visbeidzot, var m irr
ari gadījumus, kad personai uz īsu laiku ar pašvaldības iestāžu rīkojumu tika aizber
atrasties noteiktā pilsētas daļā, pamatojoties uz to, ka minētā persona bija narkomirs.
kas traucēja sabiedrisko kārtību.54
57. Sabiedrības tikum ība. Tikumības koncepcija katrā valstī atšķiras. Kā norš^
ja Cilvēktiesību komiteja, nepastāv vispārpiem ērojam i kopējie tikum ības (m ori-,
standarti, kurus varētu piemērot jebkurai pasaules valstij.55
58. A ri Cilvēktiesību tiesa savās atziņās norādīja, ka nav iespējams atrast Cilvēktie?:
bu konvencijas līgumslēdzēju valstu nacionālajos likumos vienotu Eiropas tikumu k: r
cepciju. Minēto likumu prasības attiecībā uz tikumības jautājumiem ar laiku mainās, r
īpaši “mūsu laikmetā, kurš tiek raksturots ar strauju un tālejošu viedokļu attīstību pir
[šo] priekšmetu (..) principā valsts iestādes atrodas labākā pozīcijā nekā starptautiski:
tiesnesis, la i sniegtu viedokli par šo [tikum ības] prasību precīzu saturu, tāpat kā pž_*
“ ierobežojuma vai soda nepieciešamību” (..)”.56
59. Eiropas Savienības tiesa virknē spriedumu iztirzāja jautājumu par personu dar
bību tikumību dažādos aspektos.57 Kā norādīja tiesa, Eiropas Savienības tiesības princ:
pā neuzliek dalībvalstīm par pienākumu izmantot vienotu vērtību skalu, izvērtējot uz
vedību, kura varētu būt pretrunā kādai valsts politikai. Taču attiecībā uz trešo valsti:
valstspiederīgajiem , ku ri veic konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts sabiedrības da
ļas acis am orālu, bet saskaņā ar valsts likum iem atļautu darbu (piemēram, nodarboiaar prostitūciju Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā šī darbība nav aizliegta), tiesa norādī
ja, ka šāda nodarbošanās nevar būt par pamatu tikumības nosacījuma izmantošanai un
šo personu ieceļošanas un uzturēšanās ierobežošanai.58
60. Līdz ar to var apgalvot, ka Latvijas valsts iestādēm ir piešķirta zināma rīcība?
brīvība attiecībā uz personas darbību tikum ības aspektu izvērtēšanu. Taču attiecībā
uz trešo valstu valstspiederīgajiem par amorālām nebūtu uzskatāmas nodarbošanās va:
jebkādas darbības, kuras Latvijas teritorijā likumīgi var veikt Latvijas pilsoņi, nepilsoņi
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai to ģimenes locekļi.
61. Sabiedrības drošība. Kā izriet no Satversmes tiesas judikatūras atziņām,
“ [jļēdziena “sabiedrības drošība” saturs demokrātiskās valstis ir orientēts uz publisko
52Cilvēktiesību komisijas lēmums lietā Van den Dungen v. Netherlands. 22838/93, 22.02.1995. p. 147.
53Skat., piem., EC T spriedums Napijalo v.Croatia. 66485/01,13.11.2003.
54EC T spriedums Landvreugd v. the Netherlands. 37331/97, 04.06.2002.
55Cilvēktiesību komisijas viedoklis lietā Hertzberg, Uit Mansson, Astrid Nikula and Marko and Tuovi Putkonen
v. Finland. 61/1979, 01.04.1982.
56EC T spriedums Handyside v. the United Kingdom. 5493/72, 07.12.1976.
57ES tiesas 04.10.1991. spriedums lietā: C-159/90; ES tiesas 24.03.1994. spriedums lietā: C-275/92.
58ES tiesas 20.11.2001. spriedums lietā: C-268/99.
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"terešu aizsardzību”.59 Jāatzīmē - lai gan tas vairākkārt lietots dažādos Latvijas tiesību
uctos, šī termina precīza definīcija nav atrodama.
Satversmes 97. panta kontekstā būtu jāmin, ka gan starptautisko tiesību instrumenti
r:emēram, Cilvēktiesību konvencija), gan Latvijas normatīvie akti, kas regulē lielāko
lilu ar ārzemnieku pārvietošanos un uzturēšanos Latvijā saistītos jautājumus (piemē'i-Ti, Imigrācijas likums), lieto tādus terminus kā “valsts drošība vai sabiedriskā kārtība
un drošība”.
A rī Eiropas Savienības tiesībās tiek lietota līdzīga terminoloģija (valsts drošība vai
iriedriskā kārtība). Kā atzīmē Eiropas Komisija savā paziņojumā, dalībvalstis “atbilstoī šāvām vajadzībām pašas nosaka sabiedriskās kārtības un valsts drošības prasības, kas
z^-idās dalībvalstīs un dažādos laika posmos var būt atšķirīgas. Tomēr, nosakot šādas
r a ib a s saistībā ar direktīvas īstenošanu, tām šīs prasības jāinterpretē šauri”.60
Vadoties no Eiropas Komisijas veiktā Eiropas Savienības tiesas judikatūras atziņu
ir^opojuma attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu un to ģimenes locekļu
-- j pārvietošanos, var secināt, ka pastāv zināms prasību m inim um s saistībā ar šo
^-zemnieku kategoriju pārvietošanos Latvijā kā Eiropas Savienības dalībvalstī. īsu- I dalībvalstu darbības pamatprincipus varētu definēt šādi:61
ES pilsoņus var izraidīt vienīgi par rīcību, kas ir sodāma saskaņā ar uzņēmējas
ia^ībvalsts tiesību aktiem vai attiecībā uz kuru ir veikti patiesi un efektīvi pasākumi
fcčas rīcības apkarošanai.
Ir jāņem vērā personas uzvedība. Ierobežojošus pasākumus var veikt tikai katrā
i.:cxretā gadījumā atsevišķi, ja indivīda personīgā uzvedība ietver patiesus, tajā m irklī
išus un pietiekami nopietnus draudus pret vienu no uzņēmējas dalībvalsts sabied
ēt: ii pamatinteresēm.
Eiropas Savienības tiesības aizliedz ierobežojošu pasākumu pieņemšanu vis-iT: u preventīvu apsvērumu dēļ. Ierobežojošiem pasākumiem ir jābūt balstītiem uz
-n_em (tajā m irklī esošiem) draudiem , un tos nevar pamatot vienīgi ar vispārēju
TBca. Nevar automātiski pieņemt ierobežojošus pasākumus pēc tam, kad ir paziņots
■ ■ tekošs spriedums krimināllietā, un jāņem vērā likumpārkāpēja personīgā uzvedība
• r iraudi, kādus viņš rada sabiedriskajai kārtībai. Nevar izmantot pamatojumus, kas
■ ar a s tīti ar personīgo uzvedību. Draudi, kas ir tikai iespējami, nav reāli draudi.
Iepriekšēju notiesājošu spriedumu krim ināllietā var ņemt vērā vienīgi tad, ja
Ip cik li- kas bija par iemeslu attiecīgajam spriedumam, liecina par personīgu uzvedību,
Īs s netver aktuālus draudus sabiedriskajai kārtībai.

■ '• fa r^ m e s tiesa. 2004.17.01. 26.01.2005.
"fc M n s 'is paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par norādījumiem, kā labāk transponēt un piemēļ eeJd cn sn as Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi
■jpk—'tf'. •es un uzturēties dalībvalstu teritorijā. Brisele, 2009. 2. jūlijs, Nr. C O M (2009) 313.
■“ ■■Knipis pamatprincipu teksts tiek citēts, vadoties no Komisijas paziņojuma Eiropas Parlamentam un
■kiaif
r ir norādījumiem, kā labāk transponēt un piemērot Komisijas Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas
pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.
M te c . 2!09. 2. jūlijs, Nr. C O M (2009) 313. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.dofu
■MCL-TC 52010DC0602:lv:HTML.
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Noteiktos apstākļos nepārtraukti sīki nodarījum i var būt sabiedriskās kāofl
bas apdraudējums, neraugoties uz to, ka vienu reizi izdarīts noziegums/nodarījums %m
tiek izvērtēts atsevišķi, nebūtu pietiekams, lai tiktu uzskatīts par pietiekami nopietr
draudiem.
62. Iepriekšminētās prasības neattiecas uz citām ārzemnieku kategorijām, jo tās re
skar citu Eiropas Savienības tiesību aktu imigrācijas un patvēruma jomā interpreti^m
jautājumus. Taču tās var tikt izmantotas kā vadlīnijas valsts iestāžu darbībai attierirs
pret citām ārzemnieku kategorijām, ja vien tās nākotnē neierobežos Eiropas S a v ie n la
tiesa vai jauni Eiropas Savienības tiesību akti, kuri paredzēs atšķirīgu valsts drošības m
sabiedriskās kārtības jautājuma noregulējumu trešo valstu valstspiederīgajiem.
63. Kā īpašs gadījums būtu izdalāms jautājums par valsts drošību kopsakarībā ar r>
bežu apsardzību. Latvijas Republikas valsts robežas likums62 paredz virkni pārvietos*
nās brīvības ierobežojumu saistībā ar valsts robežas drošības nodrošināšanu. Piemērar.
personu uzturēšanās valsts robežas joslā ir aizliegta, izņemot likumā uzskaitītos gā
jumus.63 Savukārt minētā likuma 16. pantā noteiktais pierobežas joslas režīms parer
Latvijas pilsoņa un Latvijas nepilsoņa, kas nav deklarējis dzīvesvietu attiecīgajā novāci
novada pagastā vai pilsētā, kurā noteikta pierobežas josla, pienākumu, uzturoties pier
bežas joslā, pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma uzrādīt ne vien persc
apliecinošu dokumentu, bet arī speciālo caurlaidi, kā arī citus nosacījumus attiecībā _
personu pārvietošanos.
64. Sabiedrības labklājība. Līdzīgi jēdzienam “sabiedrības drošība” jēdziens “sabiea
rības labklājība” nav definēts Latvijas tiesību aktos un līdz ar to ir diskutējams jautājum.-.
ko tas nozīmē Satversmes 97. panta kontekstā.
Pēc autora domām, Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir visai ierobežotas t i e 
sības ierobežot Eiropas Savienības pilsoņu un to ģimenes locekļu pārvietošanās un dzī
vesvietas izvēles brīvību, jo tās izmantošanas nosacījumi tiek regulēti Eiropas Savienība;
tiesību aktu līmenī. Tādējādi tādos jautājumos kā dažāda veida pabalstu saņemšana va_
izglītības iegūšana minētās personu kategorijas ir līdzvērtīgas Latvijas pilsoņiem vai ne
pilsoņiem un jebkāda to diskriminācija nav pieļaujama.
Autora skatījumā, par vienu no sabiedrības labklājības izpausmes aspektiem būtu uz
skatāmas Latvijas tiesības izmantot tā sauktās migrantu - trešo valstu valstspiederīg:
uzņemšanas kvotas vai tām līdzīgos imigrācijas politikas instrumentus, kuri ļauj regulē:
minēto migrantu skaitu. Līgum a par Eiropas Savienības darbību 79. panta piektā d a r
noteic, ka dalībvalsts var lemt par “ uzņemšanas apjomu trešo valstu pilsoņiem, kuri to
teritorijā ierodas no trešajām valstīm, lai meklētu darbu, neatkarīgi no tā, vai viņi ir algot:
62 Latvijas Republikas valsts robežas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2009. 2. decembris, Nr. 189
(4175).
63Saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 14. pantu uzturēšanās valsts robežas joslā ir atļauta.
kad tā saistīta ar: l)robežuzraudz!bu; 2) valsts sauszemes robežas, tās nostiprinājuma būvju un elementu un
valsts robežas joslas uzturēšanas un atjaunošanas darbiem, kas ir saskaņoti ar Valsts robežsardzi; 3) valsts
robežu šķērsojošo komunikāciju (piemēram, cauruļvadu, sakaru līniju, elektrolīniju), autoceļu un dzelzceļu
uzturēšanas darbiem, kas ir saskaņoti ar Valsts robežsardzi; 4) ģeodēzijas un kartogrāfijas darbiem, kas ir
saskaņoti ar Valsts robežsardzi; 5) katastrofu seku likvidācijas darbiem, par ko ir informēta Valsts robežsar
dze.
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pašnodarbināti”. Taču minētā Līguma norma attiecināma tikai uz tiem trešo valstu
Jstspiederīgajiem, kuri vēlētos ieceļot Latvijā, nevis uz tiem, kuri jau likum īgi uztu~:l? Latvijā nodarbinātības nolūkos. Tādējādi tādu Latvijā dzīvojošo migrantu tiesības
pārvietošanās un dzīvesvietas izvēles brīvību nevar ierobežot sabiedrības labklājības
•iri, ja vien Eiropas Savienības tiesību aktos nav īpaši noteikts citādi.
65.
Tādām personu kategorijām kā patvērum a m eklētāji vai bēgļi Latvija var no
lik t ierobežojumus attiecībā uz dzīvesvietas izvēli. Šādus ierobežojumus varētu pielīirm āt ierobežojumiem, kuri ir saistīti ar sabiedrības labklājību, jo, piemēram, tie var tieii
netieši ietekmēt ekonomisko situāciju konkrētā Latvijas apdzīvotā vietā vai vietās.
1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļa statusu6426. pants nosaka, ka dalībvalstij
d tiesības bēgļiem, kas likum īgi atrodas to teritorijā, b rīvi izvēlēties dzīvesvie
tu un b rīvi pārvietoties tās teritorijā. Šīs tiesības pakļautas vienīgi tādiem ierobežo
jumiem kā parasti ārzemniekiem tādos pašos gadījumos. Latvija, ratificējot Konvenciju
1bē bēgļa statusu, 19.06.1997. likuma “ Par 1951. gada 28. jūlija Konvenciju par bēgļa
«arušu un tās 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļa statusu”65 7. pantā noteica, ka
Latvijas Republika patur sev tiesības sabiedrības interesēs noteikt dzīvesvietu atsei i m bēgļu grupām. Tas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā Latvijas likum os var
tefc noteikti nosacījum i, kas regulētu bēgļu dzīvesvietas izvēli. Pašreiz bēglis var brīvi
ir-r-ēties dzīvesvietu (piemēram, īrēt dzīvokli), ievērojot visus tos pašus nosacījumus,
par: ir paredzēti citiem ārzemniekiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām.
Eiropas Savienības tiesību ietvaros papildus minētajai konvencijai Padomes
2 *4 gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu
p n c valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi
Tc-rieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības
īsr-rc 31. pants nosaka dalībvalsts pienākumu nodrošināt, ka bēgļiem ir pieejamas
r - itināšanas vietas ar tādiem pašiem nosacījum iem kā trešo valstu valstspiederīgat k a s likum īgi pastāvīgi uzturas to teritorijā.
Sa\-ukārt citas iepriekšminētās ārzemnieku kategorijas - patvērum a meklētāju ļB*c~ _mā. dzīvesvietas izvēles nosacījum i ir noteikti tikai Eiropas Savienības līm e
ni - : icomes direktīvā 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklē
t i . _znemšanai. Tā nosaka, ka patvēruma meklētāju izmitināšana var notikt šādi:
. Valsts var izm itināt patvērum a meklētājus:
- :dpās, kuras izmanto pieteikuma iesniedzēju izmitināšanai, izskatot patvēruma
ļļPfceāaimus, kas iesniegti uz robežas;
- izmitināšanas centros, kuri garantē atbilstošu dzīves līm eni (izmitināšanas centru
ekiem ir jābūt atbilstoši apmācītiem);
rija par bēgļa statusu: starptautiska konvencija. Latvijas Vestnesis, 1997. 4.julijs Nr. 171/174
direktīva, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai. 2003/9/EK,
'*'03. 18.-25. lpp.
r: direktīva par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstt l r-ēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu
_ i> aizsardzības saturu. 2004/83/EK, 29.04.2004. 12.-23. lpp.
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privātmājās, dzīvokļos, viesnīcās vai citās telpās, kas pielāgotas patvēruma
tāju izmitināšanai.
Tiek nodrošināts, ka patvēruma meklētāju nepilngadīgos bērnus vai nepilngac s ■
pieteikuma iesniedzējus izmitina kopā ar vecākiem vai pieaugušu ģimenes locekli,
par viņiem ir atbildīgs.
b) Patvēruma meklētājs var izvēlēties arī citu dzīvesvietu atbilstoši saviem ieiākūmiem un ieskatiem.
Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām patvēruma meklētāji var brīvi pārviet: \z
viņus uzņēmušās dalībvalsts teritorijā vai administratīvajā rajonā, kādu šī dalībvalsti >
ņiem šādam nolūkam ir noteikusi. Dzīvesvietas noteikšana nedrīkst ietekmēt viņu r vāto dzīvi, un tai jābūt atbilstošai, lai nodrošinātu visu pabalstu netraucētu saņem s* l
Eiropas Savienības dalībvalsts var nodrošināt uzņemšanas materiālos nosacījumus, ie 
redzot patvēruma meklētāja faktisko dzīvesvietu kādā īpašā vietā (piemēram, patvēru
meklētāju izmitināšanas centrā vai sociālajā mājā kādā pašvaldībā).
c) Valsts var izlemt jautājumu par patvēruma meklētāja dzīvesvietas noteikša..-: ■
vadoties no sabiedrības interesēm, sabiedriskās kārtības vai, ja tas nepieciešams. La
ātri apstrādātu un efektīvi uzraudzītu patvēruma meklētāja pieteikumu.
Visas iepriekšminētās Konvencijas, kā arī Direktīvu 2004/83/EK un 2003/9/EK priV
bas ir transponētas Patvēruma likum ā67 un attiecīgajos M inistru kabineta noteikumos

67 Patvēruma likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2009. 30.jūnijs, Nr. 100 (4086).
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- S. Ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas.
Ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas
itrodas valsts aizsardzībā, un viņam ir tiesības
brīvi atgriezties Latvijā. Latvijas pilsoni nevar
īdot ārvalstīm, izņemot Saeimas apstiprinātajos
tarptautiskajos līgumos paredzētos gadījumus,
ia. ar izdošanu netiek pārkāptas Satversmē
-} teiktās cilvēka pamattiesības.
Inese Nikulceva
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1922. gada Satversmes Otrās daļas projekts.................................................................301
1 Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” ...............303
5 Satversmes 98. panta 1998. gada 15. oktobra likuma redakcija
un tās grozīšanas pam ats................................................................................................... 303
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E. Satversmes 98. panta otrais teikums - tiesības brīvi atgriezties Latvijā...............
F. Satversmes 98. panta otrais teikums - diplomātiskā aizsardzība...............................513
G. Satversmes 98. panta trešais teikums - Latvijas pilsoņa izdošanas aizliegums.... 3 _
1. Latvijas pilsoņa izdošanas aizliegum s..........................................................................
2. Gadījumi, kad pieļaujama Latvijas pilsoņa izdošana............................................
3. Latvijas pilsoņa izraidīšanas aizliegum s....................................................................... 3I5B
H. Garantijas ārvalstnieku izraidīšanas gadījum ā............................................................... :

A. Ievads
1. Satversmes 98. panta konstrukcija un term inoloģija
1. Satversmes 98. panta pirmajā un otrajā teikumā ir noteiktas tiesības izbraulc : •
valsts un atgriezties valsti. Šis tiesības ir nesaraujami saistītas ar brīvas pārvietošana m
dzīvesvietas izvēles valsts iekšienē tiesībām, kas Latvijā ietvertas Satversmes 97. pariL
Starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos un citu valstu konstitūcijās tiesības izbr
no valsts un atgriezties tajā un tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu v ijas
teritorijā bieži ir noregulētas vienā un tajā pašā pantā.
2. Satversmes 98. panta pirmais teikums garantē tiesības izbraukt no Latvijas. Šīs ro
sības ir noteiktas ikvienai personai: Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, kā arī ārvalstr_t
kiem un bezvalstniekiem.
3. Satversmes 98. panta otrais teikums “[iļkviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latv: _
atrodas valsts aizsardzībā, un viņ a m ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā” būtībā ietver c.
vas atsevišķas normas: par diplomātisko aizsardzību un par tiesībām atgriezties Latv. _
Satversmes 98. panta otrais teikums sniedz aizsardzību tikai personām, kurām ir Latv.-.2»
pase: Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un citām personām ar Latvijas pasi. TradiciorLi
diplomātiskā aizsardzība nepieder pie pamattiesībām, bet ir uzskatāma par cilvēkties::■_
īstenošanas mehānismu.1
4. Satversmes 98. panta trešajā teikumā noteikts Latvijas pilsoņu izdošanas ārvalsiLaizliegums. Šis aizliegums nav vispārējs, jo paredzēts izņēmums - “izņemot Saeimas ar
stiprinātajos starptautiskajos līgumos paredzētos gadījumus, ja ar izdošanu netiek pār
kāptas Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības”. Satversmes 98. panta trešais teikurr.expressis verbis attiecas tikai uz pilsoņu izdošanu, nevis izraidīšanu. Tiesībās jēdzieni “
došana” un “izraidīšana” tiek nošķirti; “izdošana” nozīmē personas nodošanu no vienai
valsts jurisdikcijas citas valsts jurisdikcijai ar mērķi veikt kriminālvajāšanu pret person _
vai ar mērķi izpildīt piespriesto kriminālsodu, savukārt “izraidīšana” ir personas pie
spiešana atstāt valsti. Pilsoņu izraidīšanas no pilsonības valsts aizliegums uzskatāms par
starptautisko paražu tiesību normu; Latvijas pilsoņu izraidīšanas aizliegums izriet ari n :
Satversmes 98. panta trešā teikuma.
5. Latvijā Satversmes līmeni expressis verbis nav noteiktas procesuālas garantijas per
sonu, kuras nav Latvijas pilsoņi, izraidīšanas gadījumā. Tomēr starptautiskie cilvēktie1 Satversmes tiesa. 2004-15-0106. 07.03.2005. 19. punkts.
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«īre dokumenti paredz noteiktas garantijas ārvalstnieku izraidīšanas gadījumā, tāpēc
i t i i i garantijas var izsecināt no Satversmes 98. panta kopumā.
6,
Saskaņā ar Satversmes 116. pantu “p e rso n a s tiesības, kas noteiktas Satversm es [..]
š e - r.desmit astotajā [..] pantā, va r ierobežot likumā pa red zētajos gadīju m os, lai aizsar
g s - situ cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un
.Hflaarābu.”
2. Satversmes 98. pantā ietverto tiesību vēsturiskā attīstība
1 . Personu brīva pārvietošanās - tiesības iebraukt valstī un izbraukt no tās

Tiesības ceļot paredzēja jau Anglijas 1215. gada M agn a Carta 42. pants: jebkura
2«t>: -a var nākotnē likum īgi atstāt karaļvalsti un droši atgriezties pa sauszemi vai ūde-. glabājot savu uzticību mums, ja vien tas nav kara laikā, uz kādu īsu laiku karaļvalsts
« :- im labumam: izņemot ieslodzītos un izraidītos, saskaņā ar zemes likumiem un
ļmras. kura ir kara stāvoklī pret mums, likumiem, un tirgotāji, pret kuriem jāattiecas, kā
m īlēts iepriekš.2
8.
Zemēs, kur bija dzimtbūšana, nepastāvēja ne personu brīva kustība valsts iekšie
ne- ne uz citām valstīm. Vācu nācijas Svētās Romas impērijā dzimtzemnieku pārvie•tšsn is brīvība tika atļauta 1781. gadā. Krievijas dzimtzemnieki formāli ieguva person ii.: Drivību 1861. gadā, tomēr tajā laikā lielākajai daļai Krievijas iedzīvotāju, ne tikai
zss —'-zemniekiem, bet arī pilsētniekiem un tirgotājiem, bija liegta pārvietošanās brīvība.
r*m :b ūšan a pastāvēja arī Latvijas teritorijā; to atcēla Kurzemē 1817. gadā un Vidzemē
* gadā.
Franču Lielās revolūcijas laikā (1789-1799) pārvietošanās brīvība tika uzskatīta
tslt labisko tiesību būtisku sastāvdaļu, kas ieņēma centrālo vietu idejā par brīvību no
■sists dominēšanas.3
10. Pēc Otrā pasaules kara 1948. gadā tika pieņemta ANO Vispārējā Cilvēktiesību
is^arācija, kuras 13. pants paredz tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu
№sts teritorijā, kā ari tiesības atstāt jebkuru valsti un atgriezties savā valstī. 1966. gadā
Zbll rieņemts Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kura
II r ants noteic tiesības pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu valsts teritorijā un tiesības
: -_xt no valsts un atgriezties tajā.
11. Jaunākos laikos pārvietošanās brīvību centušies ierobežot totalitāri režīmi. Tiesīh t aiitāt savu valsti netika atzītas Padomju Savienībā un bijušās Austrumeiropas komu• ī -xaiās valstīs. Emigrācijai un izbraukšanai no valsts ar mērķi ceļot bija nepieciešama
rasa valsts atļauja, turklāt šādas atļaujas saņemšana bija visai sarežģīta, personas pārbau1 : aaomju Savienībā veica arī Valsts drošības komiteja (VDK), un šāda atļauja bieži tika
atc -ia ideoloģisku apsvērumu dēļ. Šīs kārtības mērķis galvenokārt bija nepieļaut perso
na mielošanu uz kapitālistiskajām Rietumeiropas valstīm. Šādam mērķim 1961. gadā tika
mos£zs ari Berlīnes mūris, kas atdalīja Austrumberlīni un Rietumberlīni.
№<ae~.- Carta. Pieejams: http://www.britannia.com/history/docs/magna2.html.
,fci >i-v Manfred. U. N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary. 2nd ed. Kiel: N. P.Engel,
K
?. 260.
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12. Vienlaikus Eiropas Savienībā (sākotnēji - Eiropas Ekonomiskajās kopiena
atzīta brīva darbaspēka kustība starp dalībvalstīm, kas mūsdienās ir pāraugusi r
sonu kustībā.
13. Tiesības atgriezties savā valstī mūsdienās ir vispāratzītas. Tomēr uzturIvalstī drīzāk ir privilēģija, nevis tiesības.
2.2. Personu izraidīšana un izdošana

14. Vēsturiski peronu, arī savu pilsoņu, izraidīšanu no valsts (izsūtīšanu trin a »
mantoja pret saviem politiskajiem oponentiem valstī pie varas esošas personas. ?jc
esošās personas uzskatīja, ka izraidīšana no valsts ir politiski lietderīgs sods, jc zm
izraidītajai personai dzimtajā zemē organizēt pretošanos valsts varai, kā arī lied; ša
sonai iegūt mocekļa slavu.
15. Valstīs ar lielu teritoriju tika izmantota arī izsūtīšana trimdā valsts ieki 3 *
nomaļu un ekonomiski un kulturāli atpalikušu valsts daļu. Tā notika Romas
Ķīnā, Krievijā, arī komunistiskajā Padomju Savienībā.
16. Mūsdienās savu pilsoņu izraidīšana no valsts ir praktiski izzudusi. Tas, k i a e
kos mūsdienu starptautiskajos cilvēktiesību instrumentos nav expressis verbis bM
pilsoņu izraidīšana, izskaidrojams tādējādi, ka pilsoņa izraidīšanas aizliegums :: ■
par starptautisko paražu tiesību normu.4
17. Jau viduslaikos starp Eiropas valstīm tika noslēgti līgumi par noziedznieki s i l
maiņu, kas aizbēguši no vienas valsts uz otru. Mūsdienās personu izdošanu no '
valsts jurisdikcijas otras valsts jurisdikcijai tiesāšanai vai soda izciešanai regulē >jroiļ
tautiskās konvencijas un līgumi. Pakāpeniski valstis atsakās no tradicionāli izveic: jum
prakses neizdot citām valstīm savus pilsoņus.
2.3. Diplomātiskā aizsardzība

18. Diplomātiskās aizsardzības saknes meklējamas 18. gadsimtā, kad radās ide ^ īdi
valstij ir tiesības aizsargāt savus pilsoņus, pret kuriem ārvalsts izturas “slikti”, jo tādē J t .
šī ārvalsts netieši aizskar arī pilsonības valsti. Tādējādi sākotnēji diplomātiskā a iz v irsiba bija saistīta ar valsts izturēšanos pret ārzemniekiem. Diplomātiskās aizsardzībai raaļj
nās ir saistīta arī ar nevēlēšanos starptautiskajās tiesībās atzīt, ka indivīds varētu v ērsu »
pret ārvalsti, ņemot vērā valsts suverenitāti un principu par neiejaukšanos valsts iek^ēa®
lietās.5 īstenojot diplomātisko aizsardzību, valsts pārņem sava pilsoņa prasījumu : —s
ārvalsti, un tas kļūst par valsts prasījumu.
19. Tā kā diplomātiskā aizsardzība varēja izpausties jebkādā formā, tā reizēm zaa
izmantota ļaunprātīgi, lai iejauktos vājāku valstu lietās. Pēc Otrā pasaules kara spāsa.
pielietošana kā instruments starptautiskajās attiecībās tika aizliegta, tāpēc diplomāt
aizsardzība notika citās formās, piemēram, kā tiesas process vai ekonomiskais spiec.t-:»
uz valsti.
4 The Universal Declaration of Human Rights: A common standard o f achievement. Hague, Boston, LoniiT
Martinus Nijhoff, 1999, p. 216.
5 Malcolm N. Shaw. International law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 808.
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20. Daudz kritizēta ir Noteboma lieta (N ottebohm ca se)6, kurā 1955. gadā Starptautis
ki :esa atzina, ka valsts tiesības īstenot diplomātisko aizsardzību rodas tikai tad, ja starp
mu un valsti pastāv patiesa saikne. Šajā lietā prasītājam bija Lihtenšteinas pilsonība,
n —ēr Starptautiskā tiesa atzina, ka Lihtenšteina nebija tiesīga īstenot prasītāja diplomā
t s : aizsardzību, jo nepastāvēja “patiesa saikne” starp prasītāju un Lihtenšteinas valsti
T^i'itājs bija Vācijas pilsonis, kurš bija ieguvis ari Lihtenšteinas pilsonību naturalizāci
ja c e ļā , bet pastāvīgi dzīvoja Gvatemalā).
21. Mūsdienās valsts tiesības īstenot pilsoņu diplomātisko aizsardzību ir atzītas par
t r r tautisko paražu tiesību normu.
3. Satversmes 98. pantā ietvertās tiesības starptautiskajos dokumentos
3.1. ANO Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija

12.
ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas (turpmāk - Deklarācija) 13. panta pir
ti.. aala nosaka tiesības pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu valsts teritorijā7 (Latvijā
b ceiktas Satversmes 97. pantā), bet 13. panta otrā daļa - tiesības atstāt jebkuru valsti ļsn savas pilsonības vai dzīvesvietas valsti, gan citu valsti - un atgriezties savā valstī
f U r .' ā paredzētas Satversmes 98. pantā):
Katram cilvēkam ir tiesības brīvi p ā rvieto ties un izvēlēties s e v dzīvesvietu jebk urā
J Katram cilvēkam ir tiesības atstāt jebkuru, arī sa vu valsti un atgriezties savā valstī.”
23.
Deklarācijas 9. pants paredz, ka “[ n jev ien u nedrīkst patvaļīgi [..] pakļaut izraidīša
na. la i gan latviešu valodas teksts norāda uz to, ka šis pants neparedz dažādu regulējumu
X.- : ?ā uz pilsoņiem un citām personām, tomēr angļu valodā Deklarācijas 9. pantā ir
S e tt? termins exile9, savukārt ar terminu exile saprot pilsoņa izraidīšanu no viņa valsts.9
14. Deklarācijas 14. pants paredz tiesības meklēt un izmantot patvērumu citā valstī;
•at:.?.? tiesības Satversmē nav iekļautas.
3.2. Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām

15. Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (turpmāk - Pakts)
HEI rants noteic gan tiesības pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu valsts teritorijā (panta
a daļa, Latvijā noteiktas Satversmes 97. pantā), gan tiesības, kas Latvijā ietvertas
Skt r'-mes 98. pantā, - tiesības izbraukt no valsts un atgriezties tajā (panta otrajā un
jE trta jā daļā):
•

u

I Starptautiskā tiesa. 1955. gada 6. aprīlis. Spriedums lietā Liechtenstein v. Guatemala. International

r

c ustice Reports. 1955, p. 4.
£i_- Deklarācijas 13. panta pirmās daļas teksts latviešu valodā norāda uz to, ka šajā normā varētu būt
us tiesības iebraukt citā valstī, proti, "[kjatram cilvēkam ir tiesības [..] izvēlēties sev dzīvesvietu jebkurā
:?mēr teksts angļu valodā liecina par to, ka 13. panta pirmā daļa attiecas tikai uz personas tiesībām
ies un izvēlēties sev dzīvesvietu valsts iekšienē: “Everyone has the right tofreedom o f movement and
within the borders o f each state.”
cijas 9. pants angļu valodā: “No one shall be subjected to arbitrary [..] exile.”
son G., Eide A. The Universal Declaration o f Human Rights: A common standard o f achievement.
Boston; London: Mārtiņus Nijhoff, 1999, p. 215.
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“1. Ikvienam, kas likumīgi atrodas kādas valsts teritorijā, ir tiesības šajā t e r it c r im j^ M
p ā rvietoties un brīvi izvēlēties dzīvesvietu.
2. Ikvienam ir tiesības atstāt jebk uru valsti, a rī savu.
3. M inētajām tiesībām nedrīkst būt nekādi ierobežojum i, atskaitot likumā p a re s d ^ Ē
kas n ep iecieša m i valsts drošības, sabiedriskās kārtības, sabiedrības veselības vai
vai citu cilvēku tiesību un brīvību aizsardzībai un ir sa vien oja m i ar citām šajā P ū-zs -3ŠĒ
tajām tiesībām.
4. N evienam nedrīkst pa tva ļīgi a tņ em t tiesības iebraukt savā valstī."
26. ANO Cilvēktiesību komiteja tās Vispārējā komentārā par Pakta 12. pantu r J
rādījusi, ka pārvietošanās brīvība ir nepieciešams nosacījums personas brīvai ar '-3M
Tā mijiedarbojas ar vairākām citām Paktā noteiktajām cilvēka tiesībām, jo īpaši ar r j a
13. pantā noteiktajām.
27. Papildus jānorāda, ka Paktā expressis verbis nav ietvertas pilsoņa tiesībai r a l B
izraidītam no savas valsts. Praksē šīs tiesības tiek izsecinātas no Pakta 12. panta "-1---- " ļ
daļas.
28. Pakta 13. pants paredz noteiktas garantijas ārvalstnieku izdošanas gadījum i
“Ārvalstnieku, kurš likumīgi atrodas kādas šā Pakta dalībvalsts teritorijā, var izsūti, aM
nīgi izpildot saskaņā ar likumu p ie ņ e m tu spriedum u, un viņam, izņemot, j a to savādā* n lļ
pieprasa nacionālās drošības apsvērumi, ir tiesības izvirzīt a rgu m en tu s p r et viņa iz sū risa J
un pieprasīt pārskatīt lietu un būt pārstāvētam šajā nolūkā kompetentas varas in stitū crn « •
personas, vai p erso n u priekšā, ko speciāli nozīmējusi kompetenta varas institūcija.”
3.3. Eiropas Cilvēka tiesību un pam atbrīvību aizsardzības konvencija

29. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (tu rp ir.ü —
Konvencija) Ceturtā protokola, kurš nodrošina zināmas tiesības un brīvības, kas
iekļautas konvencijā un tās Pirmajā protokolā (turpmāk - Ceturtais protokols), 2. paara
garantē pārvietošanās brīvību un tiesības atstāt valsti:
“1. Ikvienam cilvēkam, kurš likumīgi atrodas kādas valsts teritorijā, ir tiesības uz r~~-i
p ā rv ieto ša n o s un tiesības brīvi izvēlēties dzīvesvietu šajā teritorijā.
2. Ikvienam cilvēkam ir tiesības brīvi atstāt jebk uru valsti, ieskaitot sa vu valsti.
3. Šo tiesību izm antošanai nedrīkst noteikt nekādus ierobežojum us, iz ņ em ot tos, kc i» saka likums un kas demokrātiskā sabiedrībā ir n ep iecieša m i valsts un sabiedriskās drošiem
interesēs, lai uzturētu sabiedrisko kārtību, n epieļautu noziegum us, aizsargātu veselību _t
m orāli vai lai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības.
4. Tiesības, kas noteiktas 1. apakšpunktā, zinām ās jo m ā s va r tikt pakļautas i e r o b u : ju m ie m , kurus nosaka likums un kuri ir attaisnoti ar sabiedrības in teresēm dem ok rātiscī
sabiedrībā.”
30. Ceturtā protokola 2. panta pirmajā daļā garantētās tiesības Latvijā noteiktas Sa
tversmes 97. pantā. Savukārt Ceturtā protokola 2. panta otrajā daļā ietvertas tiesīr^atstāt valsti, arī savu valsti, kuras Latvijā paredzētas Satversmes 98. pantā.
31. Konvencijas Ceturtā protokola 3. pants aizliedz pilsoņa izraidīšanu no valsts _r
garantē pilsoņa tiesības tikt ielaistam savā valstī:
10 General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12). 02/11/99; CCPR/C/21/Rev.l/Add.9. Pieeiē-Tis
http://www. unhchr. ch/tbs/doc. nsf/%28Symbol%29/6c76el b8eel 7 10e380256824005al 0a9.
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1.
N evienu cilvēku nedrīkst izraidīt n edz individuālā, n edz kolektīvā kārtā n o tās valsts
-:~itorijas, kuras pilson is viņ š ir.
2. N evienam cilvēkam nedrīkst liegt tiesības ierasties tās valsts teritorijā, kuras pilsonis
tznš ir.”
32. Eiropas Cilvēktiesību tiesa īpaši ir norādījusi, ka starptautiskajās tiesībās ir nošķijēdzieni “izraidīšana” un “izdošana”.11 Ceturtā protokola 3. pants aizliedz pilsoņa
' izraidīšanu”, nevis “izdošanu”, un izraidīšana ir ārpus Konvencijas Ceturtā protokola
: panta pirmās daļas tvēruma; šādu Eiropas Cilvēktiesību tiesas secinājumu apliecina
ir' Konvencijas sagatavošanas materiāli (trava ux p rép aratoires).12
33. Konvencijas Ceturtā protokola 4. pants paredz: “Kolektīva ārvalstnieku izraidīt s n a ir aizliegta.” Šis pants aizliedz tikai ārvalstnieku kolektīvo izraidīšanu; ārvalstnieku
izraidīšanai, kas nav kolektīva, ir piemērojams Konvencijas Septītā protokola 1. pants.
34. “Kolektīva izraidīšana” Ceturtā protokola 4. panta izpratnē ir jebkurš pasākums,
ki_- rieprasa ārvalstniekiem kā grupai atstāt valsti, izņemot gadījumus, ja šāda pasākuma
Ti-~.atā ir katra individuāla ārvalstnieka atsevišķās lietas saprātīga un objektīva pārbauie . Ceturtā protokola 4. pantā noteiktās tiesības uz aizsardzību no kolektīvas izraidīša» valsts nevar ierobežot.
35. Konvencijas Septītā protokola 1. pants paredz:
‘ Ārvalstnieku, kurš likumīgi uzturas kādas valsts teritorijā, nedrīkst izraidīt n o šīs
■SL.C5- izņem ot gadīju m u s, kad tiek īstenots lēm um s, kurš p ie ņ e m ts saskaņā ar likumu, un
mmam ir atļauts:
j iesniegt iemeslus, uz kuru p a m a ta viņu nedrīkst izraidīt;
r pieprasīt savas lietas pārskatīšanu, un
: šajā nolūkā tikties ar atbildīgu am a tp erson u vai šīs am a tp erson a s noz īm ētu p e rso n u
■ar personām .
1 Ārvalstnieku va r izraidīt, p ir m s v iņ š izm anto savas tiesības, kas noteiktas šī pa nta
i apakšpunkta a„ b. un c. punktā, j a izraidīšana ir n ep iecieša m a sabiedriskās kārtības
n ic-o šin ā ša n a i vai balstās uz valsts drošības interešu ievērošanu.”
4. Satversmes 98. pantā ietvertās tiesības Eiropas Savienībā
4.1. Līgum s par Eiropas Savienības darbību
36. Brīva personu kustība ir viena no četrām Eiropas Savienības vienotā tirgus brī~blm: brīva preču kustība, brīva pakalpojumu, personu un kapitāla kustība. Brīva per« - _ kustība ietver Eiropas Savienības pilsoņa14tiesības brīvi iebraukt citā dalībvalstī kā
1 r IT !emums I. B. v. the Federal R epublic o f G ermany. 6242/73, 24.05.1974.
- z^ r-i’iatory Reports on the Second to Fifth Protocols to the European C onvention f o r the P rotection o f Human
.;>!d Fundam ental Freedom s. Submitted by the Committee o f Experts to the Committee o f Ministers,
Btoc. H. /71,11 o f the Council o f Europe, p. 47.
1 r 77 im um s Andric v. Sweden. 45917/99, 23.02.1999.; ECT spriedums Conka v. Belgium . 51564/99. Para.
■ L r:c a s Savienības kontekstā angļu valodas termini nationals un citizens latviešu valodā parasti tiek atveiarc s i pilsoņi; tomēr ar jēdzienu nationals Eiropas Savienībā tiek saprasta plašāka personu grupa, ko latviešu
tsuioī reizēm apzīmē ar terminu valstspiederīgie. ŠI personu grupa ietver ari Latvijas nepilsoņus. A ri personu
hētī kustība aptver Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgos (nationals).
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tūristam, apmesties tur uz pastāvīgu dzīvi un strādāt pēc tādiem pašiem noteikuir.
kā šīs valsts pilsoņiem. Šodien Eiropas Savienība piedāvā saviem pilsoņiem brīvi:
drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām, kur ir nodrošināta personu : r: a.
pārvietošanās (Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 2. punkts).
37. Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. panta 2. punkta a) apakšpunktā Savie
nības pilsoņiem ir piešķirtas “tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā". Ar
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. pantu “[i]kvienam Savienības pi~<nim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos ierobežo
ju m u s un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. [..] Ja izrādās, ka
tā mērķa sasniegšanai vajadzīga Savienības rīcība, bet Līgumi nav piešķīruši šim noluk^n
vajadzīgās pilnvaras, tad Eiropas Parlaments un P adom e saskaņā ar parasto likumdoša
p roced ū ru var p ie ņ e m t noteikumus, lai sekmētu 1. punktā m in ēto tiesību īstenošanu.”
38. Vēsturiski brīva personu kustība Eiropas Savienībā veidojās kā darba ņēmēju pie
vietošanās brīvība. Tā attiecas ne tikai uz pašu darba ņēmēju, bet arī uz darba ņēm ē£
ģimenes locekļiem, arī tad, ja viņi nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi.15
39. Līguma par Eiropas Savienības darbību IV sadaļa “Personu, pakalpojumu un ki.
pitāla brīva aprite” iekļauj 45. pantu, kas uzskaita darba ņēmēju tiesības:
“1. Savienībā n odrošin a darba ņ ēm ēju p ā rvietoša n ā s brīvību.
2. P ārvietošan ās brīvība n oz īm ē to, ka likvidē jebk ādu dalībvalstu darba ņ ēm ēju dis
krimināciju pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, darba samaksu un citiem darba
nodarbinātības nosacīju m iem .
3. Tā n oz īm ē turpmāk norādītās tiesības, ko var ierobežot, vien īgi p a m a to jo ties uz s:. biedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības ap svēru m iem :
a) tiesības p ie ņ e m t faktiskos darba piedāvā ju m u s;
b) tiesības šajā nolūkā brīvi p ā rvietoties dalībvalstu teritorijā;
c) tiesības darba nolūkos uzturēties kādā dalībvalstī saskaņā ar n orm a tīviem un adrn:nistratīviem aktiem, kas regla m en tē šīs valsts p ilsoņ u nodarbinātību;
d) tiesības palikt kādā dalībvalstī p ē c tam, kad darba attiecības šajā valstī beigušās.
atbilstīgi n osa cīju m iem , kas ietverti regulās, kuras izstrādās Komisija.”
40. Tomēr mūsdienās brīvas personu kustības izpratne ir plašāka. Eiropas Kopienu
tiesa ir atzinusi, ka “Eiropas Savienības pilsonis, kuram vairs n av uzturēšanās tiesību kā
m igrējoša m darba ņ ēm ēja m u z ņ em ošajā dalībvalstī, va r iegū t uzturēšanās tiesības šajā
valstī, tieši p ie m ē r o jo t [Eiropas K opienu dibināšanas līgum a] 18. p a n tu [pašlaik - Līgu
m a p a r Eiropas Savienības darbību 20. pantu]. Šādu tiesību izm antošana ir saistīta ar
šajā p a n tā m in ētajiem ierob ež oju m iem un n osa cīju m iem , bet k om petentajām iestādērr.
un vajadzības g a d īju m ā valsts tiesām ir jān odrošin a , lai šie ierobežoju m i un nosacījum i
tiktu p ie m ēr o ti saskaņā ar visp ārīgiem K opienu tiesību p rin cip iem un it īpaši sa m ērīgu m a
p r in c ip u ”.16
41. Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļas “Brīvības, drošības un tiesis
kuma telpa” 2. nodaļas “Robežkontroles, patvēruma un migrācijas politika” 78. pants
regulē patvērumu Eiropas Savienībā.
15 Padomes Regula (EEK) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā. O ficiālais Vēstnesis 15.10.1968. L
257. 10.-12. pants.
16 Eiropas Kopienu tiesas 17.09.2002. spriedums lietā: C-413/99. 709. lpp.
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42. Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. panta 2. punkta c) apakšpunkts paredz
: pas Savienības pilsoņu tiesības uz diplomātisko aizsardzību trešajās valstīs, proti, Sa«en īb as pilsoņiem ir “tiesības tās trešās valsts teritorijā, kurā n av p ā rstāvēta dalībvalsts,
ku~.is pilsoņi viņi ir, uz jebk uras dalībvalsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību
ar zīdiem p a šiem n osa cīju m iem kā attiecīgās valsts p ilso ņ iem ”.
43. Savukārt Līguma par Eiropas Savienības darbību 23. pants ietver juridisko par z r j diplomātiskajai aizsardzībai: “Ikvienam Savienības pilson im trešajā valstī, kurā nav
jttrz āvn iecīb as tai dalībvalstij, kuras pilsonis viņ š ir, ir tiesības uz jebk uras dalībvalsts dipk~-J.īisko un konsulāro iestāžu aizsardzību ar tādiem p a šiem n osa cīju m iem kā šīs valsts
ļu soņ iem . Dalībvalstis p ie ņ e m atbilstīgus pasāk um us un sāk starptautiskas sarunas, lai
r.:c'ošinātu šādu aizsardzību.
?.idom e saskaņā ar īpašu likum došanas p r o c ed ū r u un p ē c apspriešanās ar Eiropas PariuTvnfu va r p i e ņ e m t direktīvas, ar ko nosaka koordinācijas un sadarbības pasākumus,
iur-- vajadzīgi, lai veicin ātu šādu aizsardzību.”
4.2. Eiropas Savienības pam attiesīb u harta
44. Eiropas Savienības pamattiesību hartas (turpmāk - Harta), kurai ir tāds pats ju-c_ikais spēks kā Eiropas Savienības pamatlīgumiem,17 II sadaļas “Brīvības” 18. pants
īsredz patvēruma tiesības, kuras Satversmē nav noteiktas.
45. Hartas II sadaļas 19. pants “Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošam ad īju m ā” paredz kolektīvās izraidīšanas aizliegumu un aizliegumu izraidīt vai izdot
nerim u valstij, kurā tai draud nāvessods, spīdzināšana vai citāda necilvēcīga vai pazem: : apiešanās:
\\ Kolektīva izraidīšana ir aizliegta.
Nevienu nedrīkst p ā rvietot, izraidīt vai izdot kādai valstij, j a ir liela iespējamība, ka
~- -::igo p e rso n u tur sodīs a r nāvi, spīdzinās vai citādi n ecilvēcīgi vai p a z em o jo ši p r e t viņu
c ssrēsies vai sodīs.”
46. Šā panta nolūks ir garantēt, lai katrs lēmums tiktu balstīts uz konkrēto apstākļu
HEizzi un lai nevarētu veikt nevienu tādu pasākumu, kas paredz izraidīt visas personas,
m ~ ir kādas konkrētas valsts pilsonība.18
4". Savukārt Hartas V sadaļā “Pilsoņu tiesības” Eiropas Savienības pilsoņiem ir gam :ē :a pārvietošanās un uzturēšanās brīvība Eiropas Savienībā:
45. pants. P ārvietošanās un uzturēšanās brīvība
1 Ikvienam Savienības p ilson im ir tiesības brīvi p ā rvieto ties un apm esties uz dzīvi daur- alstu teritorijā.
1 P ārvietošanās un uzturēšanās brīvību saskaņā a r L īgum iem va r piešķirt trešo valstu
•:iem , kuri likumīgi dzīvo kādas dalībvalsts teritorijā.”
m -ir-m a par Eiropas Savienību 6. panta pirmā daļa paredz: “Savienība atzīst tiesības, brīvības un prin ci-

ts s izklāstīti 2000. ga da 7. decem b ra Eiropas Savienības Pam attiesību hartā, kura pielāgota Strasbūrā
JBS ~ ;:.da 12. decem brī, un šai Hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem.”
* L r : r i s Savienības Pamattiesību hartu izstrādājušā Konventa prezidija sagatavotie paskaidrojumi attiecībā
is r-ī-tiattiesību hartu. (2007/C 303/02).
s: http://eurlex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LR.01001701.htm.
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48. Hartas V sadaļas 46. pants formulē konsulāro un diplomātisko aizsardzību kl
vienu no Eiropas Savienības pilsoņa tiesībām:
“Diplomātiskā un konsulārā aizsardzība
Ikvienam Savienības p ilson im trešās valsts teritorijā, kurā n a v pā rstāvn iecīb as tai da
lībvalstij, kuras pilson is viņ š ir, ir tiesības uz jebk uras dalībvalsts diplomātisko un konsulā
ro iestāžu aizsardzību ar tādiem p a šiem n osa cīju m iem kā šīs valsts p ilsoņ iem .”
5. Satversmes 98. pantā ietvertās tiesības citu valstu konstitūcijās

5.1. Igaunija un Lietuva
49. Igaunijas un Lietuvas konstitūciju normas līdzīgi kā Latvijā Satversmes n o rn icparedz ne tikai jebkuras personas tiesības izbraukt no valsts un pilsoņu tiesības iebrauk:
valstī, bet arī paredz pilsoņu izdošanas aizliegumu un Lietuvā arī garantē pilsoņu aiz
sardzību ārvalstīs. Tomēr atšķirībā no Latvijas gan Igaunijas, gan Lietuvas konstitūci I
tiesības iebraukt valstī un apmesties tajā garantētas ne tikai attiecīgo valstu pilsoņiem.
bet arī visiem igauņiem vai lietuviešiem.
50. Igaunijas Republikas 1992. gada konstitūcijas 35. pants paredz: “Ikvienam ir tiesī
bas izbraukt n o Igaunijas. Šīs tiesības va r ierobežot tikai likumos noteiktajos g a d īju m o s ur.
kārtībā, lai nodrošin ātu tiesvedību, pirm stiesa s p r o c esu vai izpildītu tiesas spriedum u.”
51. Konstitūcijas 36. pants ietver izraidīšanas un izdošanas aizliegumu attiecībā uz
Igaunijas pilsoņiem; kā arī garantē tiesības apmesties uz dzīvi valstī Igaunijas pilsoņiem
un igauņiem:
“Igaunijas p ilson i nedrīkst izraidīt no Igaunijas vai liegt apm esties uz dzīvi Igaunijā.
Igaunijas p ilson i nedrīkst izdot ārvalstij, iz ņ em ot saskaņā ar starptautiska līgum a n o 
sa cīju m iem un saskaņā ar šādā līgu m ā vai likumā noteikto p ro ced ū ru . L ēm um u p a r izdo
šanu p ie ņ e m Republikas Valdība. Ikvienam, attiecībā uzk uru p ie ņ e m ts izdošanas lēmums,
ir tiesības apstrīdēt izdošanu Igaunijas tiesā.
Ikvienam igaunim ir tiesības apm esties uz dzīvi Igaunijā.”
52. Lietuvas Republikas 1992. gada konstitūcijas 13. pants noteic: “Lietuvas valsts aiz
sargā tās p ilsoņ u s ārvalstīs. Lietuvas Republikas p ilson i n eva r izdot citai valstij, j a vien
Lietuvas Republikas starptautisks līgu m s n epa red z citādi.”
53. Lietuvas konstitūcijas 32. pants ietver pilsoņa tiesības izvēlēties dzīvesvietu Lie
tuvā, atstāt valsti un iebraukt valstī; kā arī ikviena lietuvieša tiesības apmesties uz dzīvi
valstī:
“Pilsonis var brīvi p ā rvietoties un izvēlēties dzīvesvietu Lietuvā un brīvi izbraukt no
Lietuvas. Šīs tiesības var ierobežot tikai ar likumu un, j a tas nepieciešam s, lai aizsargātu
valsts drošību, sabiedrības veselību, kā arī lai n odrošinātu tiesvedību.
P ilsonim n ev a r liegt atgriezties Lietuvā.
Ikvienam lietuvietim ir tiesības apm esties uz dzīvi Lietuvā.”
5.2. V ācija
54. Vācijas 1949. gada 23. maija Pamatlikuma regulējums kopumā ir atšķirīgs no Lat
vijas Satversmes regulējuma. Vācijas Pamatlikuma 11. pants paredz brīvas pārvietošanās
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tiesības Vācijas iekšienē, kuras Latvijā noteiktas Satversmes 97. pantā. Tiesības iebraukt
'. acijā un izbraukt no tās expressis verbis Pamatlikumā nav noteiktas.
55. Vācijas Pamatlikuma 16. panta otrā daļa paredz Vācijas pilsoņu izdošanas aiz
liegumu, kas ir līdzīgs Latvijas Satversmes regulējumam. Līdzīgi kā Latvijā arī Vācijas
Pamatlikumā paredzēti izņēmumi no vispārējā izdošanas aizlieguma: “Vācijaspilsoni n e 
drīkst izdot ārvalstij. Likumā v a r p a red z ēt citādi attiecībā uz izdošanu Eiropas Savienības
dalībvalstij vai starptautiskajai tiesai tiktāl, ciktāl tiek ievērots tiesiskas valsts princips.”
56. Savukārt Vācijas Pamatlikuma 16a. pants paredz tiesības uz patvērumu persor.ām, kuras tiek vajātas politisku iemeslu dēļ; Latvijas Satversmē līdzīgas normas nav
ietvertas.
5.3. Šveice
57. Šveices Konfederācijas 1999. gada 18. aprīļa Federālās konstitūcijas 24. pants pa
redz Šveices pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties valsts iekšienē, kā arī izbraukt no Šveices
un atgriezties tajā:
“(1) Šveices p ilsoņ iem ir tiesības iekārtot dzīvesvietu jebk u r valstī.
(2) Viņiem ir tiesības izbraukt un atgriezties Š v e ic ē ”
58. Šveices konstitūcijas regulējums savā ziņā ir līdzīgs Satversmes 97. un 98. pantā
etvertajām tiesībām pārvietoties valsts iekšienē, izbraukt no valsts un iebraukt valstī, to
mēr atšķirībā no Latvijas visas minētās tiesības ir attiecinātas tikai uz Šveices pilsoņiem.
59. Šveices Konstitūcijas 24. pants noteic pilsoņu izraidīšanas un izdošanas aizliegu
mu un personu aizsardzību piespiedu pārvietošanas gadījumos:
“(1) Šveices p ilsoņ u s nedrīkst izraidīt n o valsts; viņi va r tikt izdoti ārvalstij tikai ar viņu
r iekrišanu.
(2) Bēgļus n ev a r p ā r v ie to t p iesp ied u kārtā vai izdot valstij, kurā viņi tiek vajāti.
(3) N evienu nedrīkst p ā r v ie to t p iesp ied u kārtā uz valsti, kurā viņ am vai viņai drau d
līd z in ā š a n a vai cita cietsirdīga un p a z em o jo ša apiešanās vai sods.”
60. Kā redzams, šis regulējums ir atšķirīgs no Latvijas Satversmē paredzētā: pirmkārt,
etverts pilsoņu izraidīšanas aizliegums, kas Satversmē ekspressis verbis nav minēts, otrvārt, paredzēts, ka pilsoņus var izdot citai valstij tikai ar viņu piekrišanu,19treškārt, Švei;e> konstitūcijā ietverts arī bēgļu un citu personu piespiedu pārvietošanas aizliegums
_z valstīm, kur tiem draud vajāšana, spīdzināšana vai cita cietsirdīga un pazemojoša
inešanās vai sods - šādu regulējumu Latvijas Satversme neparedz.
5.4. Som ija
61. Somijā ir spēkā 1999. gada 11. jūnija konstitūcija. Tiesības uz pārvietošanās brīibu regulē Somijas konstitūcijas 9. pants, un tas atšķirībā no Latvijas Satversmes nor
mām ir visai detalizēts. Somijas konstitūcijas 9. pants ne tikai garantē tiesības pārviet >ties valsts iekšienē (Latvijā - Satversmes 97. pantā) un tiesības izbraukt no valsts, bet
r. eice nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tāpēc tai nav saistošs Eiropas Savienības Padomes pamatlēmums
06.2002.) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (2002/584/
~ - kas paredz pilsoņu izdošanu starp dalībvalstīm bez viņu piekrišanas.
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arī norāda, kuros gadījumos var ierobežot tiesības brīvi pārvietoties valsti un izvē'.īdzīvesvietu. Tāpat pantā noteikts aizliegums izdot vai nodot Somijas pilsoni citai vu i ,
vienlaikus norādot uzskaitījumu, kuros gadījumos no aizlieguma var atkāpties. Savuikr
ārvalstnieku tiesības iebraukt un palikt valsti Somijas konstitūcija garantē, atsauc a s
uz likuma regulējumu. Somijas konstitūcijas 9. pantā ietvertas arī ārvalstnieku t ie š r *
izraidīšanas un izdošanas gadījumā.
62. Somijas konstitūcijas 9. pants paredz:
“Som ijas p ilsoņ iem un ārvalstniekiem, kuri likumīgi uzturas Somijā, ir tiesības —m
p ā rvietoties valstī un izvēlēties dzīvesvietu.
Ikvienam ir tiesības izbraukt no valsts. Šo tiesību ierobežoju m u s va r noteikt ar likunm
j a tie ir n ep iecieša m i ar mērķi n odrošin ā t tiesvedības p r o cesu vai izpildīt sodu, vai izp:~žr
valsts aizsardzības pienākum u.
Som ijas p ilsoņ iem n ev a r liegt iebraukt Somijā vai d ep o r tēt tos, vai izdot, vai n od o : *»
Som ijas citai valstij p r e t viņ u gribu. Tomēr likumā va r noteikt, ka Somijas pilson i var izJjr
vai n o d o t noziedzīga n od a rīju m a ga d īju m ā tiesvedībai vai, lai izpildītu lēm u m u p a r b ē r m
aizbildnību un aprūpi, uz valsti, kurā tiek garan tētas viņa vai viņas tiesības un tiesis«
aizsardzība.
Ārvalstnieku tiesības iebraukt un palikt valstī nosaka likums. Ārvalstnieku n eva r n
p ortēt, izdot vai atgriezt citai valstij, j a tā rezultātā viņ a m vai viņai drau d nāvessods. : Lī
dzināšana vai citāda cilvēka cieņ a s aizskaršana.”
5.5. Polija
63. Polijas Republikas 1997. gada 2. aprīļa konstitūcijas 52. pants paredz ikvier.u
personas tiesības brīvi pārvietoties valsts iekšienē un izbraukt no Polijas, pilsoņu izraiu
šanas aizliegumu un pilsoņu tiesības atgriezties Polijā; šis regulējums ir līdzīgs Satver
mes 97. un 98. pantam. Tomēr vienlaikus Polijā, līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā, ir gar^r
tētas ari poļu Izcelsmes personu tiesības apmesties uz dzīvi Polijā. Polijas konstitūc:u_52.pants ir šāds:
“1. Ikvienam ir nodrošināta p ā rvietoša n ā s brīvība, kā arī dzīvesvietas un pa ga id u i e 
turēšanās vietas izvēle Polijas Republikas teritorijā.
2. Ikviens v a r brīvi izbraukt no Polijas Republikas teritorijas.
3. Brīvības, kas noteiktas p a n ta p irm a jā un otrajā daļā, var ierobežot ar likumu.
4. Polijas pilson i n ev a r izraidīt no valsts, kā arī n ev a r liegt viņ am atgriezties tajā.
5. Ikviens, kura p o ļu izcelsm e ir apstiprināta saskaņā ar likumu, va r apm esties uz p a 
stāvīgu dzīvi Polijā.”
64. Savukārt Polijas pilsoņa izdošana pretstatā Latvijas Satversmei konstitūci u53. pantā noregulēta ļoti detalizēti:
“1. Polijas p ilsoņ a izdošana ir aizliegta, iz ņ em ot otrajā un trešajā daļā p a red zētos g a 
dījumos.
2.
Polijas p ilsoņ a izdošanu va r atļaut p ē c ārvalsts vai starptautiskas tiesas pieprasī
ju m a , j a šāda iespēja izriet n o Polijas ratificēta starptautiska līgu m a vai n o likuma, ka.
p ā r ņ em tādas starptautiskas organizācijas tiesību instrum entu, kurā Polija ir dalībvals
j a nodarījum s, p a r kuru izdots izdošanas pieprasījum s:
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1) ir izdarīts ārpus Polijas Republikas teritorijas un
2) ir so d ā m s saskaņā ar spēkā esošu Polijas Republikas likumu vai būtu so d ā m s saskaņā
spēkā esošu Polijas Republikas likumu, j a tas būtu izdarīts Polijas Republikas teritorijā,
n oda rīju m a izdarīšanas laikā, g a n p iepra sīju m a izdošanas laikā.
3. Atbilstība otrās un trešās daļas n osa cīju m iem n av n epieciešam a, j a p iepra sīju m u
zdara starptautiska tiesa, kas izveidota saskaņā a r Polijas ratificētu starptautisku līgumu,
n istīb ā ar g en o cīd u , n oz iegu m iem p r e t cilvēci, kara n oz iegu m iem vai agresiju, kuri ir šīs
rsrptautisk ās tiesas jurisdikcijā.
4. Tādas p erso n a s izdošana, kura tiek turēta aizdom ās p a r politiska n oz iegu m a bez
:~-:ka pielietošan as izdarīšanu, ir aizliegta, tāpat kā izdošana, kas v a r pārkāpt p e rso n u un
filso ņ u tiesības un brīvības.
5. Par izdošanas pieļau ja m ību lem j tiesa.”

B. Satversmes 98. panta ģenēze
1. Latvijas Tautas Padomes politiskā platform a
un 1922. gada Satversmes O trās daļas projekts
65. 1918. gada 18. novembri pieņem tā Latvijas Tautas Padomes politiskā platforr a bija pirmais neatkarīgās Latvijas dokuments, kas atzina Latvijas pilsoņu tiesības
: :raukt Latvijā. Šī dokumenta V nodaļā “Pilsoniskās brīvības” kā viena no pilsoi_ikajām brīvībām tika m inēta “[i]espēja Latvijas pilsoņiem atgriezties dzimtenē”
? punkts).
66. 1922. gadā Satversmes sapulcē otrajā lasījumā apspriestās, tomēr trešajā lasījumā
- :?:eņem tās Satversmes Otrās daļas (Pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienā>-~ !em ) 95. pants paredzēja: “P ilsoņiem ir tiesība ap m esties un dzīvot kurā katrā valsts
ic\.:balā, kā arī p ā rvieto ties n o vien a valsts apgabala uz otru un izceļot. Šo brīvību var
c~: :ež o t vai trau cēt tikai uz tiesas iestāžu lēm u m a pam ata. Aiz sa nitāriem iem esliem va r
k brīvību ierobežot vai trau cēt arī citas iestādes likumos p a red z ētos g a d īju m o s un kārtībā,
- s u s Latvijas robežām viņas pilsoņ i bauda valsts aizstāvniecību. N evienu p e rso n u n eva r
s-. :: kādas citas valsts vajāšanai vai sodīšan ai p a r politiskiem n oz iegum iem . Latvijas pils r r i n evar izraidīt no valsts robežām.”
67. Satversmes Otrās daļas projekta 95. panta pirmie trīs teikumi galvenokārt ietver
t . -’nas uz brīvu pārvietošanos un dzīvesvietas izvēli valsts iekšienē, kas pašlaik regulētas
M~ ersmes 97. pantā. Tomēr pirmie trīs teikumi paredz arī pašlaik Satversmes 98. pantā
=- ērtās tiesības izbraukt no Latvijas, uz ko norāda panta pirm ā teikuma vārdi “un izce■’ Lai gan Satversmes Otrās daļas projekta 95. pantā expressis verbis nebija garantētas
-esības iebraukt Latvijā, tomēr no šā panta pirmā teikuma, kas paredz tiesības “apmesun dzīvot katrā valsts apgabalā” izriet arī tiesības iebraukt Latvijā. Bija paredzēts, ka
īs brīvības var ierobežot: pirmkārt, tiesa, otrkārt, cita iestāde - “aiz sanitāriem iemes~likumos paredzētos gadījumos un kārtībā.
68. Satversmes Otrās daļas projekta 95. panta ceturtais teikums paredz diplomātis
ki aizsardzību (“valsts aizstāvniecību”) Latvijas pilsoņiem ārvalstīs. Savukārt 95. panta
2»e'cais teikums paredz aizliegumu izdot personas - gan pilsoņus, gan personas bez Lat301
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vijas pilsonības - citai valstij kriminālvajāšanai un sodīšanai par politiskiem n o ziež
miem. Sestais teikums ietver Latvijas pilsoņu vispārēju izraidīšanas aizliegumu.
69. Otrajā lasījumā pieņemtais Satversmes Otrās daļas 95. pants atšķiras no Satver*mes sapulcei iesniegtās un pirmajā lasījumā pieņemtās Satversmes Otrās daļas 95. pizr_
redakcijas, kura bija šāda: “P ilsoņ iem ir tiesība apm esties un dzīvot kurā katrā valsts
gabalā, kā arī p ā rv ieto ties n o vien a valsts apgabala uz otru un izceļot. Šo tiesību ierc ēw
žošana va r notikt tikai iz ņ ēm u m a g a d īju m o s uz atsevišķa likuma pam ata. Ārpus Lat'> —
robežām viņas pilsoņ i bauda valsts aizstāvniecību. N evienu Latvijas p ilson i nedrīkst iz
kādas citas valsts vajāšanai vai sodīšan ai p a r politiskiem n oz iegum iem .”
70. Pret panta sākotnējo redakciju iebilda un otrajā lasījumā pieņemto redakciju Ljti
priekšā Satversmes sapulces deputāts sociāldemokrāts F. Cielēns. Viņš norādīja, ka O tri
daļas 95. panta otrā teikuma formulējums “šo tiesību ierobežošana va r notikt tikai iz- i
m u m a g a d īju m o s uz atsevišķa likuma p a m a ta ” ir pārāk plašs, j o “[tļāds sevišķs likums
noteikt 10-12, 20-30 tādu gadīju m u , kuros deklarācijā m in ētās tiesības tiek apietas,
p a darīta s p a r iz ņ ēm u m a ga d īju m u un tādā kārtā tiek lielā m ērā likvidētas”.20
71. Tāpēc deputāts ieteica šaurāku formulējumu, kas paredzēja divus gadījumus, kā*
tiesības izceļot no Latvijas, tāpat kā pārvietošanās tiesības valsts iekšienē, var ierobežo:
“Pirmkārt, šīs kustības brīvības ierobežošan a un traucēšana v a r notikt tikai uz tiesas lēm u 
m a pa m ata. Saprotams, ka cilvēkam, kurš atrodas zem tiesas izmeklēšanas, tiesas iestāsi
va r uzlikt zinām u ierobežoju m u p a r neizbraukšanu no kādas pilsētas vai citas dzīves %ie
tas. [..] Epidēmijas g a d īju m o s vajadzīgi aizliegumi, policejiski noteikumi, ka brīva kustie,
zinām os rajonos piln īgi noliegta. Protams, ka šā d os g a d īju m o s brīva kustība jā iero b ež :
Šie divi p a m a ta p rin cip i nosaka, kādu iz ņ ēm u m u a p jo m ā va r izdot turpmāk rīkojumu:
attiecībā uz kustības brīvības ierobežošanu.”21
72. F. Cielēns arī izteica priekšlikumu mainīt pirmajā lasījumā pieņemto Satversme?
Otrās daļas 95. panta ceturto teikumu, vārda “pilsonis” vietā liekot vārdu “persona”, tā
dējādi attiecinot izdošanas par politiskiem noziegumiem aizliegumu ne tikai uz Latvimpilsoņiem, bet uz jebkuru personu. Viņš to pamatoja šādi: “Demokrātiskās z em ēs - Šve:cē, Anglijā, p a stā v tā sauktās politisko noziedznieku azila tiesības. Šīs z em es bija pirm ās
Eiropā, kur politiskā brīvība bija garan tēta pla šā m ērā un uz tām p lū d a no agrākās caris
kās K rievijas vajātie tā sauktie politiskie noziedznieki. [..] Carisma priekšstāvji griezās p:-:
attiecīga jā m valsts varām ar piep ra sīju m u izdot šos p ilsoņ u s tiesāšanai. B et šinīs zem ēs
bija likumos p a red zēta zinām a garantija, kas politiskos noziedzniekus noliedza izdot tie
sāšanai. [..] Arī m u m s Latvijā va jadzētu ievest šo prin cipu , ka Latvijas valsts teritorijā
atrodošos n o citas valsts izbēgušos politiskus noziedzniekus n ev a r izdot. Latvijai savā laikā
ir bijuši n e tikai neda ud zi desmiti, bet tūkstošiem politisko em igrantu.”22
73. Arī Satversmes sapulces akceptēto priekšlikumu papildināt Satversmes Otrās
daļas projekta 95. pantu ar teikumu “Latvijas pilsoni nevar izraidīt no valsts robežām”
20 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
sesijas 2. sēdes stenogramma, 539. lpp. (18. 01.1922).
21 Turpat.
22 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
sesijas 2. sēdes stenogramma, 540. lpp. (18.01.1922).
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izteica deputāts F. Cielēns. Viņš norādīja, ka “lai g a n dažās z em ēs veco s sen os laikos p a stāvējis kā visaugstākais sod a mērs, kurš līdzinājies savā ziņā n āves sodam , tā saucam ais
:straķisms, kur kādas z em es pilson is tiek no z em es izraidīts p r e t viņa p a ša g r ib u ”, to m ēr
mūslaikos Latvijas p ilson i “piespiestā ceļā izraidīt ir n ep ieļa u ja m i”,23 tāpēc Satversmē jāetver vispārējs Latvijas pilsoņa izraidīšanas aizliegums.
2. Konstitucionālais likum s “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākum i”
74. 1991. gada 10. decembra konstitucionālajā likum ā “Cilvēka un pilsoņa tiesības
_n pienākumi” (turpmāk - Konstitucionālais likums) bija atsevišķi noregulētas “pilsoņa
tiesības un pienākumi” (likuma 2. nodaļā) un “personas tiesības un pienākumi” (3. nodaļā).
75. Konstitucionālā likuma 2. nodaļas “Pilsoņa tiesības un pienākumi” 6. pants ietvē
ri vispārēju aizliegumu Latvijas pilsoņus izdot ārvalstīm: “Latvijas Republika savu pilso— neizdod ārvalstij.” Savukārt 7. pants ietvēra normu, kas līdzīga Satversmes 98. panta
trajam teikumam, tomēr tā atšķirībā no minētās Satversmes normas attiecās tikai uz
Litvijas pilsoņiem: “Latvijas Republikas pilsoņi ārvalstīs ir Latvijas valsts aizsardzībā.”
76. Konstitucionālā likuma 10. pants paredzēja pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties
L-itvijas iekšienē (pašlaik noregulētas Satversmes 97. pantā), kā arī tiesības izbraukt no
Ī r i j a s un atgriezties tajā (pašlaik ietvertas Satversmes 98. pantā): “Pilsonis va r brīvi
sieties dzīvesvietu jebk urā Latvijas teritorijas daļā. P ilsoņiem ir tiesības brīvi izbraukt
Latvijas un atgriezties tajā.”
77. Savukārt attiecībā uz citām personām, kuras nav Latvijas pilsoņi, Konstitucionālā
jL.cj.ma 3. nodaļas “Personas tiesības un pienākumi” 28. pants paredzēja tikai tiesības
rrīvi izbraukt no Latvijas: “K atram ir tiesības brīvi izbraukt vai em igr ēt uz ārvalstīm. Šīs
-esības nedrīkst ierobežot politisku vai ideoloģisku m o tīvu dēļ.”
3. Satversmes 98. panta 1998. gada 15. oktobra likum a redakcija
un tās grozīšanas pamats
"8. Satversmes 98. panta sākotnējā - 1998. gada 15. oktobra likuma - redakcija bija
'Ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas. Ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus
s ' . tjas atrodas valsts aizsardzībā un viņ am ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā. Latvijas
n J o n i n eva r izdot ārvalstīm.”
"9. Satversmes 98. pants ietvēra vispārēju aizliegumu izdot Latvijas pilsoņus ārval■±n. 2003. gada nogalē sākās diskusija par šī panta grozīšanas nepieciešamību saistībā
ir Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā pastāv dalībvalstu pilsoņu
nedošana citai dalībvalstij kriminālvajāšanai un brīvības atņemšanas soda izciešanai.
N 2004. gada 1. janvāra Eiropas Savienībā darbojas Eiropas apcietināšanas ordera
iriātūts,24 kas paredz pienākumu atzīt citas dalībvalsts tiesas izdotu pieprasījumu par
3 lii'.iias Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
k sšz s 2. sēdes stenogramma, 541. Ipp. (18.01.1922).
* : ; :.imes 2002. gada 13. jūnija pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procestarp dalībvalstīm. Oficiālais Vēstnesis Nr. L 190, 2 00 2 .18. jūlijs, 1 . - 2 0 . Ipp.
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personas nodošanu (Eiropas apcietināšanas orderi). Pamatlēmums par Eiropas apc.zi
nāšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (turpmāk - Pam ūc
mums) neparedz dalībvalsts tiesības atteikties izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi t_ta.
tā iemesla dēļ, ka tas attiecas uz šīs valsts pilsoni.
80. Pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā Tieslietu ministrija veica izvērtējumu,
vai nepieciešami grozījumi Satversmes 98. pantā saistībā ar Eiropas apcietināšanas orckn
ieviešanu. Pastāvēja divi viedokļi. Viens no viedokļiem bija, ka Satversmes 98. pantu r.rnepieciešams grozīt, jo Pamatlēmums paredz personu, arī pilsoņu “nodošanu” (sur--;-'
d er - angļu vai.), nevis “izdošanu” (extradition), turklāt attiecībā uz pilsoņiem paredzētu
īpašas garantijas, proti, Pamatlēmuma 5. panta trešā daļa paredz: ja persona, attiecībā
kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis tās kriminālvajāšanai, ir izpildes da.':valsts pilsonis vai rezidents, tad nodošanu var pakļaut nosacījumam, ka šo personu re:
notiesāšanas nogādā atpakaļ izpildes dalībvalstī brīvības atņemšanas soda izciešanai.
81. Tomēr virsroku guva otrs viedoklis par to, ka grozījumi Satversmes 98. panti r
nepieciešami, jo Satversmes 98. pantā ietvertā jēdziena “izdošana” un Pamatlēmuma
tvertā jēdziena “nodošana” saturs būtiski neatšķiras. “Izdošana” tiek definēta kā “s v a r c .
starptautiskās tiesiskās palīdzības veids; p r o ced ū r a starptautiskajās attiecībās, kad v i e r s
valsts, p a m a to jo ties uz d a ud zpu sēju vai divp u sēju starpvalstu līgumu, n o d o d citai valsti
p erso n u , kas tajā tiek apsūdzēta p a r noziedzīga n oda rīju m a izdarīšanu, lai viņu sauktu ru
kriminālatbildības vai lai izpildītu tiesas piespriesto sodu.”25 Pamatlēmuma 1. panta pirm l
daļa ietver šādu Eiropas apcietināšanas ordera definīciju: “Eiropas apcietināšanas orderu
ir tiesas n olēm u m s, ko izsniedz dalībvalsts, lai cita dalībvalsts apcietinātu un n od o tu p ie
prasīto p e r s o n u kriminālvajāšanas veikšanai vai lai izpildītu brīvības atņ em ša n a s sodu.
vai arī lai p ie m ēr o tu ar brīvības a tņ em ša n u saistītu drošības līdzekli.”
82. Gan Satversmes 98. pantā ietvertās “izdošanas”, gan Pamatlēmumā noregulētai
“nodošanas” uz Eiropas apcietināšanas ordera pamata būtība ir vienāda - personas nc došana citai valstij kriminālvajāšanai pret šo personu vai soda izciešanai, tāpēc Satvers
mes 98. panta trešais teikums un Pamatlēmuma normas bija savstarpējā pretrunā un bija
nepieciešams grozīt Satversmes 98. panta trešo teikumu.
83. 2004. gada 23. septembrī Saeima pieņēma likumu “Grozījumi Latvijas RepublikaSatversmē”, izsakot 98. panta trešo teikumu šādā redakcijā: “Latvijas pilson i n ev a r iz d c:
ārvalstīm, iz ņ em ot Saeim as apstiprinātajos starptautiskajos līgu m os p a red z ētos g a d īju 
mus, j a a r izdošanu netiek pārkāptas S atversm ē noteiktās cilvēka pam attiesības.” Grozīju
mi stājās spēkā 2004. gada 21. oktobrī.
84. To, ka lēmums par nepieciešamību grozīt Satversmes 98. panta trešo teikumu bija
pareizs, apliecina arī Polijas Konstitucionālā tribunāla 2005. gada 27. aprīļa spriedums
lietā Nr. P 1/05.26 Polijas Konstitucionālais tribunāls atzina, ka Polijas Kriminālprocesa
kodeksa 607.t panta 1. paragrāfs, kas pieļāva Polijas pilsoņa nodošanu citai Eiropas Sa
vienības dalībvalstij uz Eiropas apcietināšanas ordera pamata, neatbilst Polijas konstitū25 [B.a.]. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordik, 1998, 90. lpp.
26 Polijas Konstitucionālā tribunāla spriedums. Pieejams:
http://www.trybunal.gov.pl/eng/summaries/summaries_assets/documents/P_l_05_full_GB.pdf
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*5 55. (1) pantam. Minētais Polijas konstitūcijas pants bija līdzīgs Satversmes 98. panta
' uam teikumam 1998. gada 15. oktobra likuma redakcijā un noteica: “Polijas pilsoņa
z č : šana ir aizliegta.”
85. Polijas Konstitucionālais tribunāls īpaši analizēja to, vai pastāv atšķirība starp
Mešanu” konstitūcijas 55. (1) panta nozīmē un Eiropas apcietināšanas ordera izpildi,
t ī iri to, vai Polijas pilsoņa nodošana citai Eiropas Savienības dalībvalstij uz Eiropas
-ccietināšanas ordera pamata ir izdošanas forma. Lai gan Polijas Konstitucionālais tri~i_r.āls atzina, ka pastāv vairākas atšķirības starp minētajiem diviem institūtiem, tomēr
i r ūtība ir vienāda, proti, personas, pret kuru uzsākta kriminālvajāšana, vai notiesātas
r*r-onas nodošana ar mērķi īstenot kriminālvajāšanu pret personu vai ar mērķi izpildīt
-31 nespriesto kriminālsodu.

C. Satversmes 98. panta pirmais teikums tiesības brīvi izbraukt no Latvijas
86. Satversmes 98. panta pirmajā un otrajā teikumā ir formulēti brīvas pārvietošanās
rar-.atprincipi:27 “Ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt n o Latvijas. Ikviens, kam ir Latvijas
yusč. ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā un viņ am ir tiesības brīvi atgriezties LatS~. Satversmes 98. panta pirmajā teikumā noteiktās tiesības izbraukt no Latvijas ir
- :-pretējamas kopsakarā ar ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 13. panta otro
ii . - Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. panta otro daļu
m Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola
1 rm ta otro daļu, kas paredz ikvienam tiesības brīvi atstāt jebkuru valsti, ieskaitot savu
n k i.

s3. Satversmes 98. panta pirmajā teikumā paredzētās tiesības brīvi izbraukt no Latvias - garantētas “ikvienam”. Tās ir jebkurai personai - gan Latvijas pilsoņiem, gan nepil« r .em, gan ārvalstniekiem un bezvalstniekiem. Satversmes 98. panta pirmajā teikumā
e~ ērtās tiesības atzīstamas arī personām, kuras uzturas Latvijā bez tiesiska pamata.28
89. Tiesības izbraukt no Latvijas ietver vairākus aspektus. Tiesības atstāt valsts terito- nevar tikt ierobežotas, prasot personai norādīt iemeslu, kāpēc tā vēlas atstāt valsti.29
lāīso- nevar padarīt šīs tiesības par atkarīgām no mērķa vai laika perioda, ko persona
zveias palikt ārpus valsts. Satversmes 98. panta pirmajā teikumā garantētās tiesības izan c k t no Latvijas attiecas gan uz ceļošanu uz ārzemēm, gan uz izbraukšanu uz citu valK i z pastāvīgu dzīvi.30 Šīs tiesības nevar tikt ierobežotas, nosakot, cik ilgu laiku indivīds
■ ris t atrasties ārpus valsts.31
90. No Satversmes 98. panta pirmā teikuma izriet ari indivīda tiesības noteikt galam irka valsti. Tiesības atstāt Latviju ietver indivīda tiesības brīvi izbraukt uz citu valsti
r «r T^mes tiesa. 2004-15-0106. 07.03.2005. 19. punkts.
•ll-eceral CommentNo. 27: Freedom ofmovement (Art. 12). 02/11/99; CCPR/C/21/Rev.l/Add.9, para. 8.
■Ssr- ersmes tiesa. 2004-15-0106. 07.03.2005. 19. punkts.
*1 jeaeral Comment No. 27: Freedom ofmovement (Art.12). 02/11/99; CCPR/C/21/Rev.l/Add.9, para. 8.
f^Sar.ersmes tiesa. 2004-15-0106. 07.03.2005. 19. punkts.
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pēc savas izvēles, ja vien attiecīgā valsts šo personu uzņem.32 Arī ārvalstniekam ka nulli
izraidīts no valsts, ir tiesības izvēlēties galamērķa valsti tiktāl, ciktāl pastāv vier>:isa|l
ar šo valsti.33
91. Lai dotu iespēju indivīdam izmantot tiesības izbraukt no valsts, saistībai r m l
dzīvesvietas valstij, gan pilsonības valstij. Tā kā starptautiskiem ceļojumiem ir ner o J
šami atbilstoši dokumenti, parasti pase, tiesības atstāt valsti ietver arī personas t
saņemt nepieciešamos ceļošanas dokumentus. Lai persona varētu izmantot SatversnaB
98. panta pirmajā teikumā garantētās tiesības, Latvijas valsts iestādēm ir pozitīvs r tsaM
kums izsniegt atbilstošus ceļošanas dokumentus, proti, pasi,34 savukārt personu
noša dokumenta, piemēram, pases, atņemšana ir vērtējama kā iejaukšanās pārviet: >_r,m
brīvības īstenošanā.35
92. Lielākā daļa Satversmē noteikto pamattiesību nav absolūtas, un, pastāvot n co sal
tiem nosacījumiem, valsts var tās ierobežot. Atbilstoši Satversmes 116. pantam per>
tiesības, kas noteiktas Satversmes 98. pantā, var ierobežot likumā paredzētajos g a d ī J
mos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drc sira.
labklājību un tikumību. Tātad Satversmes 98. pantā noteiktās tiesības var tikt ierobsaa-l
tas, ja ierobežojums ir noteikts ar likumu, atbilstošs leģitīmam mērķim un nepiecieš i r »
demokrātiskā sabiedrībā.36
93. Lai noskaidrotu, kādi tiesību brīvi izbraukt no Latvijas ierobežojumi ir pieļau injL,
Satversmes 98. panta pirmais teikums un Satversmes 116. pants jāinterpretē kopsa/_ri
ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. panta trešo --ar:
un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā proto’ccīst
2. panta trešo daļu, kas paredz, ka tiesībām atstāt valsti nedrīkst noteikt nekādus
bežojumus, izņemot tos, ko nosaka likums un kas nepieciešami, lai aizsargātu noteicis
vērtības (valsts drošību, sabiedrisko kārtību, veselību, tikumību, citu cilvēku tiesības _r
brīvības).
94. Tiesību izbraukt no Latvijas ierobežojumus var noteikt tikai ar likumu, tur>_^
likumam jāatbilst noteiktām “kvalitātes” prasībām. Noteiktais ierobežojums nedrīkst b .
tāds, kas atņem personai tiesības izbraukt no Latvijas pēc būtības vai skar šo tie š i:.
“kodolu”. Likumā, kas nosaka ierobežojumus, jābūt ietvertiem precīziem kritērijiem,
valsts institūcijām, kas īsteno noteiktos ierobežojumus, nedrīkst likum ā piešķirt neie
robežotu rīcības brīvību.37 Vārdi “saskaņā ar likum u” nozīmē ne tikai to, ka ierobežo _
mam jābūt pamatotam ar nacionālo likumu, bet arī norāda uz to, ka likumam jābūt per32 Turpat; General Comment No. 27: Freedom of movement (Art. 12). 02/11/99; CCPR/C/21/Rev.l/Add.9, pari
8; ECT spriedums Napijalo v. Croatia. 66485/01, 13.11.2003. Para. 68.; ECT spriedums Peltonen v. Finlar.-.s.
19583/92, 20.02.1995. p. 43, para. 31; ECT spriedums Baumann v. France. 33592/96, 22.05.2001. Para. 61.
33 General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12). 02/11/99; CCPR/C/21/Rev. l/Add.9, para. 8.
34 ANO Cilvēktiesību komitejas atzinumi lietās Montero v. Uruguay, 106/1981, 25.03.1982, para. 9.4; Vid Martins v. Uruguay, R.13/57, 02.04.1980, para. 7; Lichtensztejn v. Uruguay, 1980, 31.03.1983, para. 6.1.
35 ECT spriedums Baumann v. France. 33592/96, 22.05.2001.
36 Satversmes tiesa. 2004-15-0106. 07.03.2005. 21. punkts.
37 General Comment No. 27: Freedom o f movement (Art.12). 02/11/99; CCPR/C/21/Rev.l/Add.9, para. 1 :
14, 18.
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■ c i pieejamam un tā ietekmei jābūt paredzamai, proti, tam pietiekami precīzi jānosaka
scsūkli, kuros ierobežojums var tikt piemērots, lai ļautu attiecīgajām personām regulēt
m rz uzvedību.”*
-5. Tiesību izbraukt no valsts ierobežojumam jākalpo leģitīm am mērķim, proti,
li^ c -irg ā kāda no Satversmes 116. pantā minētajām vērtībām: citu cilvēku tiesības,
f c r « : krātiskā valsts iekārta, sabiedrības drošība, labklājība un tikumība. Par ierobeām~rr. u. kas nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības drošību, bez šaubām atzīstama
ls atņemšanas soda izciešana, adm inistratīvā aresta izciešana, Kriminālprocesa
s o ā paredzētie drošības līdzekļi: apcietinājums, mājas arests, nodošana policijas
cdzībā, uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā, aizliegums izbraukt no valsts, kā ari
- .r'U ālie piespiedu līdzekļi: aizturēšana, ievietošana ārstniecības iestādē ekspertīzes
EtiTĪjanai.
% . Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka demokrātiskā sabiedrībā valsts un
ririskās drošības interesēs, lai uzturētu sabiedrisko kārtību un nepieļautu nozieir nepieciešami tādi ierobežojumi personas tiesībām brīvi atstāt valsti kā, piebrīvības atņemšanas soda izciešana vai atrašanās pirmstiesas apcietinājum ā,39
r r.ti līdzekļi, lai nodrošinātu personas dalību tiesas procesā.40 Arī nepieciešamība
e r : -māt to, lai persona samaksātu ievērojamu nodokļu parādu, ir atzīta par tiesī«stā t valsti ierobežojumu ar leģitīm u mērķi aizsargāt sabiedrisko kārtību (ordre
un citu personu tiesības,41 tāpat par leģitīm u mērķi atzīta nepieciešamība noī: parādnieka dalību bankrota procedūrā un tādējādi aizsargāt kreditoru - citu
..■ - _ - tiesības.42
~ Tomēr nepietiek ar to, ka noteiktie ierobežojumi tiesībām atstāt Latviju kalpo leJpfcru--. mērķim, ierobežojumiem jāatbilst ari samērīguma principam, proti, tiem jābūt
Upene-: tiem, lai aizsargātu minētās vērtības, tiem jābūt nepieciešamiem - vismazāk tierobežojošiem līdzekļiem no līdzekļiem, ar kuriem var sasniegt vēlamo rezultātu,
:ābūt samērīgiem ar aizsargājamo interesi. Ierobežojumiem jāatbilst arī vienlīun nediskriminācijas principiem.43
Ierobežojums ir samērīgs tikai tik ilgi, kamēr tas nodrošina leģitīmā mērķa sā
tu. Ja personas individuālo tiesību ierobežojums tiek automātiski noteikts uz ilgu
ls var kļūt nesamērīgs. Valsts iestādēm ir pienākums nodrošināt, ka indivīda tieīCi'.āt savu valsti ierobežojumi būtu pamatoti un samērīgi no paša sākuma un visā
ik i. Tos nevar attiecināt uz ilgtermiņa pasākumiem, ja nenotiek regulāra personas
ir i . ' pārvietoties ierobežojumu pārskatīšana.44
' scriedums Gochev v. Bulgaria. 34383/03,26.11.2009. Para. 46.
T-edums Labita v. Italy. 26772/95, 06.04.2000. Para.194.
--.edum s Foldes and Foldesne Hajlik v. Hungary. 41463/02, 31.10.2006. Para. 33.
smedums Riener v. Bulgaria. 46343/99, 23.05.2006. Para. 117.
-r.edum s Luordo v. Italy. 32190/96,17/07/03. Para. 94.
n i Comment No. 27: Freedom o f movement (Art.12). 02/11/99; CCPR/C/21/Rev.l/Add.9, para. 13,
. srr.edums Luordo v. Italy. 32190/96, 17/07/03. Para. 96; ECT spriedums Foldes and Foldesne Hajlik v.
m rt -1463/02, 31.10.2006. Para. 35.
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D. Satversmes 98. panta otrais teikums ikviens, kam ir Latvijas pase
99. Saskaņā ar Satversmes 98. panta otro teikumu Latvijas valsts aizsardzībā - ai
tiesības brīvi atgriezties Latvijā ir personai, “kam ir Latvijas pase”.
100. Tradicionāli diplomātiskā aizsardzība attiecas tikai uz valsts pilsoņiem. F_ inība ir saikne starp indivīdu un tā valsti, arī attiecībā uz tiesībām un pienākurr.k
Tā ir arī saikne starp indivīdu un starptautisko tiesību labumiem.45 Tomēr Satver-.t98. panta formulējums norāda uz to, ka Latvija diplomātisko aizsardzību paredz attie: :«ī
uz plašāku personu loku, nekā tas tradicionāli atzīts starptautiskajās tiesībās: Lar \.»
pilsoņiem, nepilsoņiem un citām personām ar Latvijas pasi.
101. Vērtējot Satversmes 98. panta otrajā teikumā noteiktās tiesības atgriezties Larjā kopsakarā ar ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 13. panta otro daļu, Starpta*
tiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 12. panta ceturto daļu un Eirc r a
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola 3. panta ;e
turto daļu, redzams, ka personu loks, uz kuru attiecas minētajos dokumentos noteiicā
tiesības, atšķiras.
102. Deklarācijas 13. panta otrā daļa, kā arī Pakta 12. panta ceturtā daļa garantē *_c
sības atgriezties “savā valstī”. Pakta 12. panta ceturtā daļa ietver formulējumu “nevienai
nedrīkst atņemt”, neparedzot atšķirību starp pilsoņiem un ārvalstniekiem. Tātad to, k _ var izmantot tiesības iebraukt valstī, var noteikt tikai, noskaidrojot vārdu “savā valsr’
jēgu. Tiesību iebraukt “savā valstī” pamatā ir īpašas attiecības starp personu un -±
valsti”.46 Jēdziens “sava valsts” ir plašāks nekā jēdziens “pilsonības valsts”. Pakta 12. panu
ceturtā daļa attiecas ne tikai uz valsts pilsoņiem, bet arī uz personām, kurām ir īpai-a.saites ar attiecīgo valsti un kuras nevar uzskatīt tikai par ārvalstniekiem.47
103. Savukārt Konvencijas Ceturtā protokola 3. panta ceturtā daļa “[ n ļ e v i e n a cilvēkam nedrīkst liegt tiesības ierasties tās valsts teritorijā, kuras p ilson is viņ š ir” pa
redz tiesības ierasties tikai savas pilsonības valstī. Turklāt Eiropas Cilvēktiesību tiesa
ir atzinusi: to, vai persona ir pilsonis, nosaka Konvencijas dalībvalstu likum i.48 Eiropa:
Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi: “K on ven cija n ega ra n tē p e rso n a i tiesības iebraukt un uzturēties valstī, kuras pilson is attiecīgā p e r s o n a nav, kā a rī n ega ra n tē tiesības netikt i z r a k 
tam n o šīs valsts. L īgum slēdzējām valstīm saskaņā a r starptautiskajās tiesībās iedibina:p r in cip u ir tiesības kontrolēt tādu p e r s o n u iebraukšanu, u zturēšanos un izbraukšanu, ku
ras n a v tās p i l s o ņ i ”49 Tātad Konvencijas Ceturtā protokola 3. pants neaizsargā Latvi; a_nepilsoņu tiesības.
104. Satversmes 98. panta otrais teikums paredz “ikviena, kam ir Latvijas pase,” tie
sības brīvi atgriezties Latvijā. Pakta 12. panta 2. punktā ietvertās tiesības izbraukt n:
45 Malcolm N. Shaw. International law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 809.
46 General Comment No. 27: Freedom o f movement (Art. 12). 02/11/99; CCPR/C/21/Rev. l/Add.9, para. 19
47 Ibid., para. 20, 21.
48 ECT spriedums Slivenko v. Latvia. 48321/99, 09.10.2003. Para. 35.; ECT spriedums Karassev and Family .
Finland. 31414/96, 12.01.1999.
49 ECT lēmums Kolosovskiy c. la Lettonie. 50183/99, 29.01.2004.
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vilsts, arī savas valsts, attiecas uz jebkuru personu, ne tikai uz attiecīgās valsts pilsoni,
iez ar to šīs normas saturs ir piemērojams, vērtējot Satversmes 98. panta otro teikumu,
n okārt Cilvēktiesību konvencijas Ceturtā protokola 3. panta otrā daļa garantē tiesības
rkai attiecīgās valsts pilsoņiem un nav piemērojama attiecībā uz Latvijas nepilsoņiem,
- erpretējot Satversmes 98. pantā noteiktās tiesības atgriezties Latvijā. Tātad Paktā un
I ' vencijā noteikto tiesību apjoms ir atšķirīgs, bet no Latvijas tiesību viedokļa Latvijai
r -.- 'tošs plašākais starptautiskais cilvēktiesību standarts.50
105.
Vārdi “ikviens, kam ir Latvijas pase,” norāda uz personām, kuras ir piederīgas
Lrr.iias valstij. Satversmes tiesa 2005. gada 7. m arta spriedumā lietā Nr. 2004-15-0106
r - rādījusi: “Satversm es 98. pa n ts n o teic arī ikviena, kam ir Latvijas pase, tiesības brīvi
~ ~ -::ties Latvijā. To p e rso n u loks, kurām ir konstitucionāli noteiktas tiesības brīvi at~ :::ss Latvijā, nosakāms P ersonu ap liecin ošo dok u m en tu likuma kontekstā. Šā likuma
- -a r t s paredz, kāda veid a p a ses izsniedzamas Latvijā. Atbilstoši šim p a n ta m Latvijas
::ek izsniegta n e tikai pilsoņiem , bet arī nepilsoņiem . Līdz ar to tiesības brīvi atgriezŠt?- Latvijā ir a ttiecinā m as arī uz Latvijas nepilsoņiem .”51
11)6. Tātad personu loks, kuras bauda Latvijas valsts aizsardzību un kurām ir tiesības
TT-- - atgriezties Latvijā, nosakāms, vadoties no Personu apliecinošu dokumentu likuma,
« a r i panta pirmā daļa paredz:
'Latvijā tiek izsniegtas šā das pases:
pilsoņa pa se;
2 nepilsoņa pa se;
: a.plomātiskā pa se;
4 a:enesta pa se;
: rr'-valstnieka ceļošan as dokuments;
- bēgļa ceļošan as dokuments;
~ - z.ošanas dok um ents personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss.”
:". Personas, kuras ir tiesīgas saņemt Personu apliecinošu dokumentu likuma
€ pi-v.i pirmajā daļā minētās Latvijas pases, ir, pirmkārt, Latvijas Republikas pilsoņi,
: ~ ir pilsoņa pase.
: 3. Otrkārt, Latvijas pase ir Latvijas nepilsoņiem. Likuma “Par to bijušās PSRS pilr.itusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” 1. pants sniedz šādu “neIfdh,r.i‘ legāldefinīciju: “[NJepilsoņi ir tie Latvijas Republikā dzīvojošie, kā a rī term inētā
B jp itrirn ē esošie bijušās PSRS p ilsoņ i un viņu bērni, kuri vienlaikus atbilst šā d iem nosa.jmartzem:
- .992. g a d a 1. jū lijā viņi bija neatkarīgi no pierakstā norādītās dzīvojam ās platības
ļ j pierakstīti Latvijas teritorijā, vai viņu p ē d ē jā reģistrētā dzīvesvieta līdz 1992. g a d a
I j*.: ■ m bija Latvijas Republikā, vai ar tiesas sp ried u m u ir konstatēts fakts, ka līdz m inēa.itumam viņi n e mazāk kā 10 g a d u s nepārtraukti dzīvoja Latvijas teritorijā;
1 iņi nav Latvijas pilsoņi;
} ■:".i nav un n av bijuši citas valsts pilsoņi.”
m =r :---ies tiesa. 2 0 0 4 -15 -0 10 6 . 07.03.2005. 18. punkts.
flh B ja L 19. punkts.
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109. Satversmes tiesa 2005. gada 7. marta spriedumā lietā Nr. 2004-15-0106 n o rāāģfl
si, ka līdz ar likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citai ■i aM
pilsonības” pieņemšanu radās jauna, līdz šim starptautiskajās tiesībās nezināma pe
kategorija - Latvijas nepilsoņi. Latvijas nepilsoņi nav pielīdzināmi nevienam fiziski? r*s*J
sonas statusam, kas noteikts starptautiskajos tiesību aktos, jo nepilsoņiem noteikto t k d h l
apjoms pilnībā neatbilst nevienam šādam statusam. Latvijas nepilsoņi nav uzskatīm : «
par pilsoņiem, ne ārvalstniekiem, ne arī bezvalstniekiem, bet par personām ar “īpa>_ 'j* J
sisko statusu”. Nepilsoņi nav uzskatāmi par bezvalstniekiem vai ārvalstniekiem.52
110. Treškārt, Latvijas pasi izdod arī bezvalstniekam (bezvalstnieka ceļošanas r ; « a *
ments), bēglim (bēgļa ceļošanas dokuments) un personai, kurai piešķirts altemarrcaB
statuss (ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss).
111. Bezvalstnieka ceļošanas dokuments tiek izdots personām, kuras saskaņā ar Z-ssvalstnieku likumu ieguvušas bezvalstnieka statusu Latvijā. Bēgļa statusa vai alterrm r^ļ
statusa piešķiršanu Latvijā regulē Patvēruma likums. Tas nosaka, ka “uz bēgļa
va r p r eten d ēt person a , kura n av Latvijas pilson is [nepilsonis vai person a , kurai Lūt:>īM
piešķirts bezvalstnieka statuss] un kura ierodas vai atrodas Latvijas Republikā tā p ī: «
p a m a to ti baidās no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, sociālās p ied erīb a s vai p o litisim
pā rliecības dēļ savas pilson ības valstī vai, j a šī p e r s o n a ir bezvalstnieks, - savas iep riek iēm
m ītn es zem ē, un kura šo baiļu dēļ n espēj vai n evēla s izm antot attiecīgās valsts tiesiskc
sardzību” (23. panta pirmā daļa).
112. Savukārt “[a lter n a tīv a is statuss tiek piešķirts personai, kurai n ev a r piešķirt bēgim ■
statusu [..], taču tikai tad, j a ir p a m a ts uzskatīt, ka:
1) šai p e rso n a i tās pilson ības valstī vai, j a šī p e rso n a ir bezvalstnieks, - iep riek iēm
m ītnes z e m ē d ra u d n āvessod s vai m iesas sods, spīdzināšana, n ecilvēcīga vai pa zem e-:-^
izturēšanās p r e t to vai tās p a z em o jo ša sodīšana;
2) ārējo vai iekšējo b ru ņ oto konfliktu dēļ šai p erso n a i n ep iecieša m a aizsardzība u r ū.
n eva r atgriezties savas pilson ības valstī vai, j a šī p e rso n a ir bezvalstnieks, - savas iepritkšējās m ītnes z e m ē ”. (Patvēruma likum a 35. panta pirm ā daļa.)
113. Dienesta pasi un diplomātisko pasi var izsniegt ne tikai likum ā noteiktajām L r
vijas amatpersonām, kuras ir Latvijas pilsoņi, bet arī viņu laulātajiem un apgādībā e>>
šajiem ģimenes locekļiem, ja tie dodas līdzi uz darba vai dienesta vietu ārvalstī (Persc m
apliecinošu dokumentu likuma 8. pants un likuma “Par diplomātisko pasi” 3. pants .
personas var arī nebūt Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, bet būt ārvalstnieki.
114. Tomēr gadījumā, ja persona ar Latvijas diplomātisko vai dienesta pasi ir ārvalst
nieks, jāņem vērā starptautisko tiesību princips, saskaņā ar kuru valsts var nodrošini
diplomātisko aizsardzību personai, kura ir bezvalstnieks vai bēglis, kurš likum īgi un pa
stāvīgi uzturas tās teritorijā laikā, kad radies kaitējums un prasījums no tā, tomēr dipi:
mātišķā aizsardzība neattiecas uz ārvalsts subjektu prasību pārņemšanu.53 Izņēmums ne
šī principa ir tikai diplomātiskā aizsardzība, ko nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstis
attiecībā uz citu dalībvalstu pilsoņiem trešajās valstīs.
115. Satversmes 98. panta otrā teikuma vārdi “ikviens, kam ir Latvijas pase,” norāc.
uz to, ka šis teikums attiecas tikai uz fiziskām personām. Tomēr starptautiskajās tiesībl52 Satversmes tiesa. 2 0 0 4 -15 -0 10 6 . 07.03.2005. 15. punkts.
53 Malcolm N. Shaw. International law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 809.
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a r io mātišķā aizsardzība tiek īstenota arī attiecībā uz juridiskām personām. Tradicionāli
L -ercsabiedrības diplomātisko aizsardzību īsteno tā valsts, saskaņā ar kuras likumiem
k —ercsabiedrība ir reģistrēta un kuras teritorijās atrodas tās juridiskā adrese.54 TādēSatversmes 98. panta otrais teikums nodrošina arī Latvijas privāto tiesību juridisko
peronu diplomātisko aizsardzību. To apliecina arī Diplomātiskā un konsulārā dienesta
a 2. pants, kurā norādīts, ka diplomātiskais un konsulārais dienests “nodrošina [..]
t r . līn ija s Republikas juridisko personu interešu aizsardzību ārvalstīs

E. Satversmes 98. panta otrais teikums tiesības brīvi atgriezties Latvijā
116.
Lai gan Satversmes 98. panta otrajā teikumā minētas tiesības “atgriezties Latvijā”,
n c ē :. interpretējot šo normu kopsakarā ar starptautiskajiem cilvēktiesību dokumenI e t secināms, ka Satversmes 98. panta otrā teikuma jēga ir plašāka. Šī norma ietver
personu, kam ir Latvijas pase, tiesības palikt savā valstī, tiesības atgriezties tajā pēc iz|fcra_*i>anas, kā arī tiesības ierasties savā valstī pirmo reizi, ja persona ir dzimusi ārpus
fest3.=' Starptautiskajās tiesībās atzīts, ka tiesības iebraukt savā valstī ietver arī piespiedu
m eida iedzīvotāju pārvietošanas vai izraidīšanas uz citu valsti aizliegumu.56
11". Satversmes 98. pantā noteiktās tiesības ir minētas Satversmes 116. pantā, tāpēc
irtu -.īcie var izdarīt secinājumu, ka personas, kam ir Latvijas pase, tiesības iebraukt
m I var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības,
.vrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Tomēr, vērc ierobežojumu pieļaujamību, jāņem vērā, ka persona ar Latvijas pasi ir, pirmkārt,
v - pilsonis un pilsonība ir personas noturīga tiesiska saikne ar Latvijas valsti,57 un,
ilr . cita persona, kurai ir īpašas saites ar Latviju, jo īpaši Latvijas nepilsonis. Tāpēc
-7'tākļi, kuros personai, kurai ir Latvijas pase, varētu liegt iebraukt Latvijā, varēi. r»r loti reti vai pat nepastāvēt vispār. Lemjot par iespējamo aizlieguma personai ar
pasi iebraukt Latvijā pieļaujamību, jebkurš iespējamais pamats šo tiesību ierolam būtu rūpīgi jāizvērtē un jāinterpretē šauri; aizliegums būtu pieļaujams tikai
īa gadījumos.
118. Arī ANO Cilvēktiesību komiteja, interpretējot Pakta 12. panta ceturto daļu
% tļr* sn am nedrīkst pa tva ļīgi a tņ em t tiesības iebraukt savā valstī”, kas līdzīga Satvers
me
panta otrā teikuma formulējumam, norādījusi, ka “Pakta 12. p a n ta ceturtajā
k paredzētais aizliegum s attiecas uz visām valsts darbībām likumdošanas, izpildvaras
■ a c s. -. aras jo m ā . Ja arī iejaukšanās šo tiesību realizācijā notiek saskaņā ar n acion ālo litmnz».
to m ēr jāatbilst arī Pakta n o rm ā m un m ērķiem un tai jā b ū t saprātīgai. ANO Cilmrr-:::'u komiteja uzskata, ka tādi apstākļi, kuros va r saprātīgi a tņ em t tiesības iebraukt
ļpm&mzlstī, ir ļoti reti vai p a t n epa stā v visp ār”.58
>-^rptautiskā tiesa. 1970. gada 5. februāris. Spriedums lietā Barcelona Traction case. ICJ Reports
(1970, p. 3,42.
LComment No. 27: Freedom o f movement (Art.12). 02/11/99; CCPR/C/21/Rev.l/Add.9, para. 19.
is likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994. 11. augusts, Nr. 93 (224). 1. panta pirmā daļa.
LComment No. 27: Freedom o f movement (Art.12). 02/11/99; CCPR/C/21/Rev.l/Add.9, para. 21.
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F. Satversmes 98. panta otrais teikums diplomātiskā aizsardzība
119. Satversmes 98. panta otrais teikums noteic, ka ikviens, kam ir Latvijai r a f l
ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā. Tas nozīmē, ka Latvija īsteno diplomāt:;*.: j J
konsulāro aizsardzību attiecībā uz personām, kam ir Latvijas pase.
120. Starptautiskās tiesības nosaka, ka valstij ir tiesības īstenot savu pilsoņu čjpafl
mātišķo aizsardzību. Tradicionāli diplomātiskā aizsardzība bijusi valsts tiesības.
indivīda tiesības.59 Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām valstij nav pienākuma nornrd
šināt diplomātisko aizsardzību tās pilsoņiem ārvalstīs, tomēr var apgalvot, ka p ik r- » t
ir tiesības lūgt tās valdību apsvērt diplomātiskās aizsardzības sniegšanu un vald ī:^ r
pienākums šo lūgumu racionāli apsvērt.60
121. Tomēr Satversmes 98. panta otrā teikuma formulējums “ikviens, kam ir Lara at
pase, ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā” norāda uz to, ka Satversme sniedz lie-āsan
aizsardzību, nekā tas ir vispāratzīts starptautiskajās tiesībās, proti, Latvijas valstij ir a r
tikai tiesības, bet arī pienākums īstenot diplomātisko un konsulāro aizsardzību attic. :s
uz minētajām personām.
122. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka diplomātiskā aizsardzība nepieder pie parr.r
tiesībām, bet ir uzskatāma par cilvēktiesību īstenošanas mehānismu un var iz p a u s t»
piemēram, tādējādi, ka personai tiek nodrošināta pieeja konsulārajām institūcijām. 7 1
valsts rīcības brīvība - īstenot diplomātisko aizsardzību attiecībā uz indivīdu vai ne. 7>
mēr valstij var būt pienākums īstenot diplomātisko aizsardzību, ja attiecībā uz indhi at
ir pārkāptas ius co g en s normas.61
123. Savukārt Starptautiskā tiesa ir norādījusi, ka, ņemot vērā pēdējo dekāžu starp
tautisko tiesību attīstību attiecībā uz indivīdu tiesībām, diplomātiskās aizsardzības tvērums ratione m a teriale, kas sākotnēji bija saistīts ar izturēšanās pret ārzemniekiem rmr.
māla standarta ievērošanu, ir būtiski paplašināts un ietver inter alia starptautiski atzītai
cilvēktiesības.62
124. Jēdziena “diplomātiskā aizsardzība” definīcija ir sniegta 2006. gadā ANO Starp
tautisko tiesību komisijas akceptētajā, tomēr tālāku virzību neguvušajā Līguma par dip
lomātisko aizsardzību projektā: “[Djiplomātiskā aizsardzība ir valsts prasība, izmanto
diplomātiskos pasāk um us vai citus m ierīga risinājum a līdzekļus, p a r citas valsts atbildību
p a r kaitējumu, ko radījusi šīs valsts starptautiska neatļauta darbība p r e t p ir m ā s vai;::
fizisku vai juridisku personu , lai īstenotu šādu atbildību.”63
125. Savu pilsoņu diplomātiskā aizsardzība nozīmē to, ka valsts uzņemas tās pilsoņu
prasījumus pret citām valstīm. Diplomātiskā aizsardzība plašā nozīmē ietver: konsulāri
5 9 Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,174. lpp.
60 Malcolm N. Shaw. International law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 807., 808.
61 Satversmes tiesa. 2 0 0 4 -15 -0 10 6 . 07.03.2005.19. punkts.
62ANO Starptautiskās tiesa. 2001. 30. janvāris. Spriedums lietā Diallo (Republic o f Guinea v. Democrats
Republic o f the Congo). International Court o f Justice Reports. 1955. Para. 39.
63 Draft articles on Diplomatic Protection. Pieejams:

http:/Zuntreaty. un.org/ild texts!instruments/english/draft%20articles/9_8_2006.pdf.
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: ienesta atbalstu, pārrunas, starpniecību, tiesas un šķīrējtiesas procesus, atlīdzinājumu,
-‘oēkojumu, diplomātisko sakaru pārtraukšanu, ekonomisko spiedienu.64 Savukārt
-.i_rā nozīmē diplomātiskā aizsardzība neietver konsulāro aizsardzību. Konsulārā aiz-L'izība galvenokārt izpaužas kā tūlītēja valsts palīdzība saviem pilsoņiem un juridis
ki n personām, piemēram, palīdzība, lai persona varētu atgriezties savā valstī, palīdzība
■ netna negadījuma, katastrofas vai slimības gadījumā ārvalstīs, palīdzība noziedzīgos
nodarījumos cietušajiem ārvalstīs, palīdzība apcietinājuma gadījumā u.tml. Konsulārā
sl; '<irdzība bieži izpaužas kā atbalsts savas valsts pilsoņiem, lai tie varētu realizēt tās
: -ihas, ko tiem paredz attiecīgās ārvalsts likumi.
126. Diplomātiskā un konsulārā dienesta likum a 2. pantā kā viens no diplomātiskā
un Konsulārā dienesta uzdevumiem ir minēta Latvijas fizisko un juridisko personu
roerešu aizsardzība, proti, šis dienests “n od rošin a Latvijas Republikas un tās pilsoņ u,
Iku'na “Par to bijušās PSRS p ils o ņ u statusu, kuriem n a v Latvijas vai citas valsts p ilsou c s s ’ subjektu un bezvalstnieku (apatrīdu), kuriem ir p a stā v īg ā s uzturēšanās atļauja
_-m. :jas Republikā, kā arī Latvijas Republikas ju ridisk o p e r s o n u interešu aizsardzību
ē r m ls t īs
127. Lai gan diplomātiskā aizsardzība nav cilvēka pamattiesības, tomēr tas, ka tra
uc. m āli diplomātiskā aizsardzība tiek uzskatīta par valsts izvēli un tiesībām, nevis piev o m u , liecina, ka valstij gan ir pienākums izvērtēt, vai konkrētā gadījumā personai
r “c neciešam a diplomātiskā aizsardzība, tomēr tai ir arī visai plaša rīcības brīvība, izc— :: par diplomātiskās aizsardzības nodrošināšanu konkrētā gadījumā, un Satversmes
I - rantā minēto vērtību aizsardzība var būt pamatojums diplomātiskās aizsardzības
■sniegšanai.

G. Satversmes 98. panta trešais teikums Latvijas pilsoņa izdošanas aizliegums
1. Latvijas pilsoņa izdošanas aizliegums
128. Satversmes 98. panta trešais teikums paredz: “Latvijas pilson i n eva r izdot ārval.sr> - iz ņem ot Saeim as apstiprinātajos starptautiskajos līgu m os p a red z ētos gadīju m u s, j a
m izdošanu netiek pārkāptas S atversm ē noteiktās cilvēka pam attiesības.”
.29. ANO Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija, Starptautiskais pakts par pilsoniska
jam un politiskajām tiesībām un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
’k rr encijas Ceturtais protokols ietver normas tikai attiecībā uz personu “izraidīšanu”,
■svs "izdošanu”.
130.
Latvijas normatīvajos aktos nav ietverta jēdziena “izdošana” visaptveroša lepičefinīcija, tomēr Kriminālprocesa likum a 696. panta pirmā daļa paredz, ka personu,
k u ri atrodas Latvijas teritorijā, var izdot kriminālvajāšanai, tiesāšanai vai sprieduma izni.ce:. ia saņemts ārvalsts lūgums izdot šo personu par nodarījumu, kas saskaņā ar Latvi
jai- un ārvalsts likumiem ir noziedzīgs. Savukārt starptautiskajās tiesībās “izdošana” tiek
m**~-ēta kā process, kurā saskaņā ar līgumu vai uz savstarpīguma pamata viena valsts
* MUicolm N. Shaw. International law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 809.
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nodod otrai pēc tās pieprasījuma personu, kura ir apsūdzēta vai notiesāta par nozL
nodarījumu, kas paredzēts pieprasošās valsts likumos, ja pieprasītājai valstij ir ju~
ja tiesāt likumpārkāpēju.65 Parasti noziedzīgais nodarījums ir izdarīts pieprasošās
teritorijā vai uz kuģa, kas peld zem tās karoga, savukārt nododamā persona a tro d i
dodošās valsts teritorijā.
131. Personu nodošanas tiesiskā regulējuma un prakses pamatā ir vairāki ra
apsvērumi:
1) Vispārēja prasība visās valstīs nodrošināt, lai nopietni noziegumi nepaliktu
sodīti. Bieži vien valsts, kuras teritorijā nododamā persona atrodas, nevar pakļaut ретыnu kriminālvajāšanai un sodīt tehnisku krimināltiesību nosacījumu dēļ vai arī tāpē; t i
šai valstij nav jurisdikcijas. Tāpēc starptautiskajās tiesībās pastāv princips au t pum^s z x
d ecd ere, proti, personai jātiek tiesātai attiecīgajā valstī, vai arī persona jānodod
kura var viņu notiesāt.
2) Valstij, kuras teritorijā ir izdarīts noziedzīgais nodarījums, ir labākas iespēs»
notiesāt personu, jo ir vieglāk pieejami pierādījumi un šai valstij ir arī lielāka in te rr«
personas notiesāšanā un lielākas iespējas noskaidrot patiesību.66
132. Satversmes 98. panta trešajā teikumā paredzētais izdošanas ārvalstij aizliegu—t
attiecas tikai uz Latvijas pilsoņu izdošanu. Citas personas, arī Latvijas nepilsoņus- 'ar
izdot citai valstij. Izdošanas kārtība paredzēta Latvijas noslēgtajos starptautiskajos Egsmos, kā arī Kriminālprocesa likumā.
2. Gadījum i, kad pieļaujam a Latvijas pilsoņa izdošana
133. Satversmes 98. pantā noteiktais Latvijas pilsoņu izdošanas aizliegums пал- vis
pārējs. Pilsoņa izdošana ir pieļaujama Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līguir »
paredzētos gadījumos, ja ar izdošanu netiek pārkāptas Satversmē noteiktās cilvēka r i
mattiesības.
134. Ņemot vērā apstākļus, kādos Satversmes 98. panta trešais teikums spēkā esoši I
redakcijā tika pieņemts Saeimā, vārdi “Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgurr :
paredzētos gadījumos” interpretējami tādējādi, ka pilsoņu izdošanu var ne tikai express:,
verbis paredzēt starptautiskajā līgumā, bet pilsoņa izdošanas pieļaujamība var arī izrietē:
no starptautiskā līguma. Satversmes 98. panta trešais teikums tika grozīts tieši tādēļ,
nodrošinātu Eiropas apcietināšanas ordera, kas paredz arī Eiropas Savienības dalībvi_stu pilsoņu izdošanu, ieviešanu un Satversmes 98. panta saderību ar Eiropas Savienība
tiesībām.67 Tomēr Eiropas apcietināšanas orderi regulē nevis starptautisks līgums, be:
Padomes pamatlēmums (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un pa_nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (2002/584/TI). Pamatlēmums izdots, pama
tojoties uz Līgumu par Eiropas Savienību, kura dalībvalsts ir arī Latvija. Tādējādi ti>
izriet no “Saeimas apstiprināta starptautiskā līguma”.
65 Shearer Ivan A. Starkes Iinternational Law. l lt h ed. London: Butterworths, 1994, p. 317.
66 Ibid.
67 Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” anotācija. Pieejams:
http://www.saeima.lv/saeima8/mek_reg.fre
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L55 Pašlaik Latvijas pilsoņu izdošanu paredz ne tikai minētais pamatlēmums, bet
■naS-urvas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu līgums par izdošanu,
I k ja n k s tīts 2005. gada 7. decembrī, ratificēts Saeimā 2007. gada 24. m aijā un stājies
д|Дс - I > - gada 15. aprīlī. Līguma 3. pants paredz: “Iz d od a m ā s p e r s o n a s p ilson īb a nav
a r u . - :.::cikum am veikt izdošanu. Persona, kas ir lū gu m a sa ņ ē m ē ja s valsts pilsonis,
■иг шгт srļau t izciest sodu , ko p ie sp r ied a lū gu m a iesn iedzēja valsts, lū gu m a s a ņ ēm ēja
106. Pēc šā līguma parakstīšanas Latvijā izskanēja kritika par tāda starptautiska līgu
ma. tu t^ tīš a n u , kas pieļauj Latvijas pilsoņa izdošanu, jo īpaši ņemot vērā to, ka ASV
p r r nāvessods. Tomēr līgum a 6. pants paredz izņēmumu attiecībā uz nāvessodu: “Ja
■■f
žīgu nodarījum u, p a r kuru ir lūgta izdošana, va r p ie m ē r o t n āvessod u saskaņā ar
рнтти ■-cs’-.iedzējas valsts tiesību aktiem un n ev a r p ie m ē r o t n āvessod u saskaņā ar lū gu m a
l- .ilsts tiesību aktiem, lū gu m a sa ņ ēm ēja valsts p e r so n u var izdot ar nosacījum u,
: :>-~s:nai netiks piespriests nāvessods, vai, ja , ievēro jo t p r o cesu ā lo kārtību, lū gu m a
gc~.--u valsts šā du n osa cīju m u n eva r izpildīt, ar n osacījum u, ka, j a tiks piespriests
bis. rad tas netiks izpildīts. Ja lū gu m a iesniedzēja valsts piekrīt izdošanai saskaņā
V jncT.ru n osacīju m iem , tā šos n osa cīju m u s ievēro. Ja lū gu m a iesniedzēja valsts nepiekrīt
eā u T riem , izdošanas lū gu m u va r noraidīt."
Tā kā Satversmes 98. panta trešais teikums paredz iespēju starptautiskā līgumā
beuzī: rilsoņa izdošanu, lēmums par to, vai paredzēt starptautiskā līgum ā Latvijas
nu došanu vai ne, ir izpildvaras, kuras pārstāvis paraksta līgumu, un Saeimas, kura
: ir :_rama ratifikāciju, politisks lēmums. M inistru kabineta un Saeimas rīcības brī?ežo 98. panta trešā teikuma nosacījums par to, ka pilsoni var izdot tikai tad, “ja
2U netiek pārkāptas Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības”.
3 * . Satversmes 98. panta trešā teikuma vārdi “ja ar izdošanu netiek pārkāptas SatВщ вггё - teiktās cilvēka pamattiesības” aizliedz pilsoņa izdošanu citai valstij, ja izdoša:
£ id urnā tiktu pārkāptas cilvēka tiesības. Līdz 2004. gada 21. oktobrim, kad spēkā
ļ «nīti: p vijum i Satversmes 98. panta trešajā teikumā, Latvijā pastāvēja vispārējs pilsoņu
aizliegums. Vēsturiski pilsoņu izdošanas aizliegums izveidojās, lai nepieļautu
Н Н к с а izdošanu valstij, kur viņš varētu tikt pakļauts spīdzināšanai, necilvēcīgam vai
hflheisu лепи pazemojošam sodam vai citādi tiktu pārkāptas viņa pamattiesības.
Mūsdienās lielākā daļa valstu ir demokrātiskas, un tāpēc interese nodrošināt
I jp r -' с _ kas vainīgas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, sodīšanu neatkarīgi no vietas,
; iltr - o ariiums izdarīts, ir prioritāra. Tomēr, lai pilnībā novērstu iespējamību, ka LatviI ак TV' nim Satversmē garantētās pamattiesības tā izdošanas gadījumā varētu tikt pār■ а г - -8. panta trešajā teikumā tika iekļauta atruna “ja ar izdošanu netiek pārkāptas
Ю ввегяпё noteiktās cilvēka pamattiesības”. Šī norma ir pamats Latvijas pilsoņa izdošaj am . . <umam, ja ar izdošanu tiktu pārkāptas pilsoņa pamattiesības.
3. L atv ijas p ilso ņ a iz ra id īš a n a s a iz lie g u m s
9.
Satversmes 98. pants expressis verbis neparedz ne Latvijas pilsoņu, ne citu per«■_ raidīšanas aizliegumu. Jēdziens “izraidīšana” tiesībās tiek nošķirts no jēdziena
iiūsina”. Ar izraidīšanu saprot valsts piespiešanu personai atstāt valsti.
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141. Pilsoņu izraidīšanas aizliegums mūsdienās ir kļuvis par ius cogen s. Jau 1964 pdk I
ANO veiktajā pētījumā atzīts, ka praksē pilsoņa izraidīšana no valsts ir praktiski izz i M
si. Lielākajā daļā valstu to aizliedz likums. Tomēr arī tajās pavisam nedaudzajās va_saiB
kur pilsoņa izraidīšana vēl pastāv kā soda veids, tā ļoti reti tiek piemērota.68
142. Arī Latvijai ir saistošs tās pilsoņu izraidīšanas aizliegums. Šo aizliegum . ar
izsecināt arī no Satversmes 98. panta trešā teikuma: “Latvijas pilson i n ev a r izdot crv ^ k
stīm, iz ņ em ot Saeim as apstiprinātajos starptautiskajos līgu m os p a red z ētos g a d īju m u .. s
a r izdošanu netiek pārkāptas S atversm ē noteiktās cilvēka pam attiesības.”
143. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā : r
tokola 3. pants “[n jev ie n u cilvēku nedrīkst izraidīt nedz individuālā, nedz kolektīvā
n o tās valsts teritorijas, kuras pilson is viņ š ir” aizliedz pilsoņa izraidīšanu no valsts, nesš* ļ
rot pilsoņa izdošanu.69 Arī ANO Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija un Starptautiskā
pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām regulē personu izraidīšanu, neskan«
izdošanu.
144. Pilsonības likum a 8. panta otrā daļa paredz: “Latvijas pilsoni nevar izraidi: zm
Latvijas.” Pilsoņa izraidīšanas aizliegums izriet arī no pilsonības būtības, proti, p ilso n is
ir personas noturīga tiesiska saikne ar Latvijas valsti, tās saturu veido pilsoņa un v w
savstarpēji saistīto tiesību un pienākumu kopums, un Latvijas pilsoņi ārvalstīs ir Latv a>
valsts aizsardzībā.
145. Ņemot to vērā, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konven
cijas Ceturtā protokola 3. pants un Pilsonības likuma 8. pants aizliedz Latvijas pils n*
izraidīšanu; no Satversmes 98. panta trešā teikuma, kas expressis verbis aizliedz tik a i:
soņu “izdošanu”, izriet arī Latvijas pilsoņa izraidīšanas aizliegums.
146. Diskutējams ir jautājums par to, vai no Satversmes 98. panta trešā teikuma, in
terpretējot to kopsakarā ar 98. panta otro teikumu “[iļkviens, kam ir Latvijas pase, ār
p u s Latvijas atrodas valsts aizsardzībā, un viņ am ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā*, k
izsecināms arī citu personu, kurām ir Latvijas pase, izraidīšanas aizliegums. Satversmei
tiesa, vērtējot to, vai Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenc: i_Ceturtais protokols, kas aizliedz pilsoņu izraidīšanu, attiecināms ari uz Latvijas nepils:ņiem, norādījusi: “Tas, vai Latvijas nepilsoņi būtu uzskatāmi p a r nationals (angļu t .n
starptautisko tiesību izpratnē, ir n e tikai juridisks, b et galven ok ārt politisks jautājum s,
būtu jāizskata valstī p a stā vošā demokrātiski politiskā p r o ce s a ietvaros.”70
147. Tādējādi jautājums par Latvijas nepilsoņu un citu personu ar Latvijas pasi tiesī
bu apjomu ir politisks jautājums, un no Satversmes 98.panta trešā teikuma nav viennc
zīmīgi izsecināms citu personu, kam ir Latvijas pase, izraidīšanas aizliegums.
68 UN Department of Economic and Social Affairs, Study of the Right of Everyone to be Free from Arbiträr
Arrest, Detention and Exile, U.N. doc. E/CN.4/826/Rev.l, p. 203.
69 ECT lēmums I.B. v. the Federal Republic o f Germany. 6242/73, 24.05.1974.; Explanatory Reports on ire
Second to Fifth Protocols to the European Convention fo r the Protection o f Human Rights and Fundame
Freedoms, submitted by the Committee of Experts to the Committee of Ministers, Doc. H. /71, 11 o f the Coun.~
o f Europe, p. 47.
70Satversmes tiesa. 2 0 0 4 -15 -0 10 6 . 07.03.2005. 24. punkts.
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H. Garantijas ārvalstnieku izraidīšanas gadījuma
t-S. Satversmē, arī tās 98. pantā, expressis verbis nav noregulēta ārvalstnieku izraiJfc n n no Latvijas. Tomēr starptautiskie cilvēktiesību dokumenti paredz garantijas ārļpisnneku izraidīšanas gadījumā. Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām
nām 13. pants paredz noteiktas garantijas ārvalstnieku izdošanas gadījumā: “Ārvalstm e « - kurš likumīgi atrodas kādas šā Pakta dalībvalsts teritorijā, var izsūtīt, vien īgi izpil
d ot sik aņ ā ar likumu p ie ņ e m tu spriedum u, un viņam , izņemot, j a to savādāk nepiepram r s . o n ā l ā s drošības apsvērum i, ir tiesības izvirzīt a rg u m en tu s p r e t viņa izsūtīšanu un
f Ē f ' s s ī t pārskatīt lietu un būt p ā rstā vēta m šajā nolūkā k om petentas varas institūcijas vai
vai p e rso n u priekšā, ko speciāli nozīm ējusi k om petenta varas institūcija.” Eiro
p a Iilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola 4. pants
«m ēdz kolektīvu ārvalstnieku izraidīšanu, bet Konvencijas Septītā protokola 1. pants
p ir ; iz procesuālas garantijas ārvalstnieku individuālas izraidīšanas gadījumā.
149. Tā kā gadījumos, kad ir šaubas par Satversmē ietverto cilvēktiesību normu
sēsti , tās tulkojamas pēc iespējas atbilstoši interpretācijai, kāda tiek lietota starptaufcai.: cilvēktiesību normu praksē,71 secināms, ka no Satversmes 97. panta un jo īpaši no
rauta, interpretējot tos kopsakarā ar starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem,
■ r e: ārvalstnieku patvaļīgas izraidīšanas aizliegums.
150. Tas nozīmē: lai gan Latvijas valstij ir izvēles tiesības, izraidīt ārvalstnieku vai ne,
■Trrer ārvalstnieku izraidīšana no Latvijas nedrīkst notikt patvaļīgi, bet tikai likumos
: : ’<tajos gadījumos un kārtībā. Garantijas attiecas uz ārvalstniekiem, kuri likumīgi
irr_nas Latvijā, bet nevis uz personām, kuras, piemēram, ieradušās valstī, bet nav šķēr«
robežu. Tomēr, ja par ārvalstnieka ieceļošanas vai uzturēšanās likumību pastāv
Jirīčs, lēmums par viņa izraidīšanu vai deportāciju jāpieņem, ievērojot noteiktās proce■tLās garantijas.72
151. Ārvalstniekam, kurš likum īgi uzturas Latvijā, ir tiesības uz individuālu lēmumu
ie ± kolektīva ārvalstnieku izraidīšana ir aizliegta.73 Turklāt viņam ir tiesības uz likumā
: :eiktu procedūru, kas ietver gan viņa tiesības izvirzīt argumentus pret izraidīšanu un
nu nārstāvētam valsts institūcijas, kura pieņem lēmumu, priekšā, gan tiesības pieprasīt
c r u m a pārskatīšanu vēl vienā instancē.74 Pie tam šīs tiesības ārvalstnieks var izmantot
n m s izraidīšanas.75 Izraidīšana, nenodrošinot minētās procesuālās garantijas, ir pieļau
"■ '.versm es tiesa. 2 0 0 4 -15 -0 10 6 . 07.03.2005. 18. punkts.
T : eral Comment 15, The position o f aliens under the Covenant (Twenty-seventh session, 1986), Com* D o n of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies,
C_V Doc. HRI/GEN/l/Rev. 1 at 18 (1994), para. 9; Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
•ncvencijas Ceturtā protokola 4. panta pirmā daļa.
T ‘ -'r-at, para. 10. un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtā protokola
4. rauts.
* kīrptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 13. pants un Eiropas Cilvēka tiesību un
p in īrhrīvību aizsardzības konvencijas Septītā protokola 1. pants.
j e Council o f Europe. Explanatory Report to Protocol No. 7 to the Convention fo r the Protection o f Human
m g * and Fundamental Freedoms (ETS No. 117). the Council o f Europe, Strasbourg, 1985, p. 10.

98. pants

jam a tikai tad, ja to pieprasa pārliecinoši nacionālās drošības apsvērumi vai sabiedrosi*
kārtības nodrošināšanas nepieciešamība76 un ja ir ievērots samērīguma princips.152. Latvijas likumos izraidīšana paredzēta Krimināllikumā kā kriminālsoč.- j b
Imigrācijas likumā. Saskaņā ar Krimināllikuma 36. panta otrās daļas 2. punktu izra: ila»na no Latvijas Republikas ir papildsods. Krimināllikuma 43. panta pirmā daļa parei_
“Citas valsts p ilson i vai p ersonu , kurai ir pa stā vīgā s uzturēšanās atļauja citā
var izraidīt n o Latvijas Republikas, j a tiesa atzīst, ka, ievēro jo t lietas apstākļus un ■■iļļļļi'
personību, n a v pieļa u ja m a viņa atrašanās Latvijas Republikā.”
153. Saskaņā ar Imigrācijas likumu izraidīt var ārzemnieku, ja viņš nelikumīgi jīāp ļ
sojis Latvijas valsts robežu vai citādi pārkāpis ieceļošanas kārtību, vai, uzturoties L ;r ā.
pārkāpis ieceļošanas vai uzturēšanās kārtību (41. un 46. pants).

76 U General Comment 15, The position o f aliens under the Covenant (Twenty-seventh session, 1986), Com
pilation o f General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodie;
U.N. Doc. HRI/GEN/l/Rev.l at 18 (1994), para. 10; Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzība
konvencijas Ceturtā protokola 4. panta otrā daļa.
77 The Council o f Europe. Explanatory Report to Protocol No. 7 to the Convention fo r the Protection ofHumtRights and Fundamental Freedoms (ETS No. 117). Strasbourg, 1985, p. 10.
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99. Ikvienam ir tiesības uz domas,
-pziņas un reliģiskās pārliecības brīvību.
Baznīca ir atdalīta no valsts.
Ringolds Balodis
Satura rādītājs
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A. Ievads
1. Satversmes 99. pants sastāv no diviem teikumiem. Katrā no teikumiem iekļauti
i regulējumi (klauzulas), kas funkcionālā sasaistē nosaka valsts attiecību ar reliģiju saHnm Pirmajā teikumā, kas ir panta virsteikums, konstitucionālais likumdevējs ietvēris
«rupias brīvības klauzulu, bet otrajā palīgteikumā iekļāvis baznīcas atdalītības no valsts
c*i_zulu, kas iezīmē valsts izvēlēto valsts un baznīcas attiecību modeli un balstās uz
■LULjtības teoriju.
2. Reliģijas brīvības klauzula Latvijai tāpat ir saistoša saskaņā ar Satversmes 89. panīl : -askaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem šis princips ir obligāti ievēroz u - Pirmais Satversmes 99. panta teikums tekstuāli un saturiski līdzinās ECK 9. panta
monaiai daļai.
1. Panta pirm ā teikum a konstrukcija un term inoloģija
5
Komentējamā panta pirmajā teikumā ir uzskaitītas trīs brīvības: 1) domas, 2) apm as un 3) reliģiskās pārliecības brīvība, kas sniedz vienotu pamattiesību kā personām
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ar noteiktu reliģisku pārliecību, tā arī personām ar savrupu filozofisku pasaules s k id « *
mu vai personām ar ateistisku un agnostisku pārliecību. Tomēr ņemot vērā Satveram ai
100. pantu, kas sniedz tiesības uz vārda brīvību, - konkrētā panta aizsardzība pam iei irj
attiecināma uz reliģijas brīvību. Ateistiskās un agnostiskās pārliecības aizsardzība e t j ļ
ietilpināta negatīvās reliģijas brīvības (tiesībā neticēt) jēdzienā.1 Atsevišķi izdalīt • eemļ
pasaules skatījumu vai uzskatu (vācu W eltanschauung, Weltansicht, angļu world-.mJM
būtu praktiski neiespējami, jo arī atteikšanos no vakcinēšanās var pielīdzināt dem »
brīvībai. Filozofiskie virzieni ir neskaitāmi. Turklāt filozofiskas biedrības ( Weltansc - s h
ungsverein e) bieži kultivē uzskatus, kas pielīdzināmi reliģiskajiem uzskatiem. Politiso.
pacifistisku un citu uzskatu (piemēram, komunistisku, nacionālsociālistisku utt.) pe_ .
nu (manifestāciju) sargā citi Satversmes panti. Ņemot vērā panta ratio legis, lai varēr. a*
vienu terminu vienlaikus apzīmēt 99. panta pirmā teikuma trīs brīvības, komentāros rau
lietots jēdziens “reliģijas brīvība”, kas jāsaprot kā cilvēktiesību kataloga pirmās paaune 
vienota cilvēktiesība, kas garantē ikviena tiesības praktizēt kultu, pielūgt/nepielūgt Ie
vu saskaņā ar savu sirdsapziņu un darboties, pamatojoties ar savu pārliecību (pozitr m
reliģijas brīvības tiesības). Izšķiršanās komentāros lietot jēdzienu “reliģijas brīvībā
ed o m o f religion, religious liberty) ir saistāma ar nepieciešamību terminoloģiski iz v ē lēt«
vienu no daudzajām izplatītajām definīcijām, kas pildītas ar atšķirīgu saturu un d a i l i
tulkojamas, tādējādi cenšoties aptvert visas citas definīcijas. Tendenci izvēlēties ties: e
dzienu “reliģijas brīvība”, vienlaikus ietilpinot šai jēdzienā arī domas un apziņas brīvība,
var novērot arī atzītos pētījumos par konkrēto tēmu.2Tas vērojams arī Eiropas Cilvēk::sību tiesas spriedumu tekstos.
4.
Reliģijas brīvības klauzulas aizsardzība attiecināma kā uz fiziskām personām i ■vienu ticīgo neatkarīgi no tā attiecībām ar valsti), tā arī uz juridiskām personām (cilvēki
apvienībām, reliģiskām organizācijām, ja ir runa par reliģiju, vai biedrībām, ja ir rura
par pasaules skatījumu).3 Attiecībā uz juridiskām personām jāņem vērā, ka klauzulas
attiecināmība ir relatīva, bet attiecībā uz fiziskām personām - absolūta. Juridiskām per
sonām svarīgs nosacījums ir to reģistrācijas esamība, veids, statūtos norādītais mērķis
un dalībnieku griba.
1 ECT spriedums Kokkinakis v. Greece. 14307/88, 25.05.1993.
2 Skat., piem., Martinez-Torron J., Navarro-Valls R. The Protection o f Religious Freedom in the System ofirz
Council o f Europe. Ed. by Lindholm T., W.Cole Durham, Bahia G. Tahzib-Lie Facilitating Freedom ofReligi:n
or Belief: A Deskbook. Oslo: Mārtiņus Nijhoff, 2004, p. 210; Sullivan M.K., Gunther G. Constitutional Lam15th ed. New York: Thomson West Foundation Press, 2004; Jackson C.V., Tushnet M. Comparative Cons:
tutional Law. New York: Foundation Press, 1999; Jockhart W.B., Kamisar Y., Shiffrin S.H. Constitutional k-*
cases-comments-questions. New York, 1992; Religion and the Secular State. Interim National Reports issue;
for the occasion of XVIIIth International Congress on Comparative Law The international Center for Law an;
Religion Studies Brigham Young University Provo, Utah, Washington, D.C. 2010, p. 475-492. u.c.
3 Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir noteikusi, ka Satversmē noteikto pamattiesību subjekts var būt gar.
fiziska, gan juridiska persona. Tiesa atzinusi, ka reliģiskā organizācija Rīgas dievturu draudze “Austra" k1
privāto tiesību juridiska persona var būt par Satversmes 99. pantā noteiktās reliģijas brīvības subjektu. (Sa>
versmes tiesa. 2002-07-01. 11.11.2002. To pašu ir noteikusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT spriedumCh’are Shalom Ve Tsedek v. France. 27417/95, 27.09.2000.27.J.
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2. Panta otra teikuma konstrukcija un term inoloģija
5. Pamattiesības konstituējošie starptautiskie un nacionālie normatīvie akti ne
lie d z reliģijas vai ticības skaidrojumu. Šajos dokumentos noteikta tiesība manifestēt
-ivu pārliecību. Arī nacionālie tiesību akti to paredz ar to atšķirību, ka uzsvars var tikt
kts uz atsevišķiem reliģiju virzieniem un veidiem (konfesijām, atzarojumiem u.c), jo
:im ir saistība ar reliģisko organizāciju reģistrācijas procesu attiecīgajā valstī.4 Latviis Reliģisko organizāciju likum ā nav noteikts reliģijas skaidrojums, bet ir sniegta regiskās darbības legāldefinīcija: reliģiskā darbība ir nodošanās reliģijai vai ticībai, pie• ’pjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un sludinot mācību (1.panta
. punkts).5 Reliģisku ticējumu, doktrīnu un paveidu saturs tik ļoti atšķiras, ka reliģijas
retinīciju ir daudz un tās atšķiras cita no citas. Ir atzīts viedoklis, ka jebkura definīcija ir
problemātiska,6 nepilnīga un vienpusīga.7 Var mēģināt aprakstīt reliģiju,8 tomēr galējo
ārdu reliģijas definēšanā būtu jāatstāj pašiem ticīgajiem, jo normatīvisms šai gadījumā
radītu nelāgas sekas.9
6. Līdzīgi kā citās valodās10 arī latviešu valodā ar vārdu “baznīca” tiek apzīmēta kā
: ati kulta ēka, tā ticīgo institucionāla apvienība. Jēdzienam ir kristīga izcelsme, tomēr
-.iziņā ar vārdu “baznīca” jēdzieniski apzīmē arī nekristīgu konfesiju institucionālos
iidojumus - organizācijas, kopienas u.c. Lai gan Reliģisko organizāciju likums sniedz
e>pēju lietot arī alternatīvu un neitrālu jēdzienu “savienība”, konstitucionālais likumdeē s Satversmes lakonisma dēļ ir izvēlējies vienu apzīmējumu - “baznīca”, kas vienlaikus
ī-is a arī kā visaptverošs jēdziens reliģijas (jebkādas) apzīmēšanai. Jēdziens “valsts” ie
tver kā valsts pārvaldi kopumā, tā arī publiskas personas, to orgānus, tiešās un atvasinā
ti? publiskas personas un amatpersonu lēmumus, funkciju izpildi. Plašākā izpratnē, kat-- gadījumu analizējot atsevišķi, arī valsts finansētas privāto tiesību juridiskās personas
nemērām, kapitālsabiedrības, kurās kontrolpakete pieder valstij vai pašvaldībai).
7. Tā kā Satversmes 99. panta otrajā teikumā iekļauts vārds “atdalīts”, komentāros
terminoloģijas skaidrības labad šis apzīmējums tiek izmantots kā satversmisks jeb kon'tucionālai terminoloģijai atbilstošs. Šai sakarā ir jānorāda, ka 1922. gada Satversmes
“ daļas projekta 110. panta pirmajā teikumā bija iekļauts apzīmējums “šķirts”. Arī otrā
'.itk arīb a s laika sākotnējā Satversmes VIII nodaļas projektā bija šis pats apzīmējums
'•-Īlivan M.K., Gunther G. Constitutional Law. 15th ed. New York: Thomson West Foundation Press, 2004,
p. 1512.
• tugisko organizāciju likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995. 26. septembris, Nr. 146 (429).
_::diskajā literatūrā par visai problemātiskiem tiek uzskatīti tādu pamatjēdzienu kā “reliģiska konfesija” un
“cilts” definēšanas centieni. (Skat., piem., Брольо Ф.М., Мирабелли Ч., Онида Ф. Религии и юридические
Читемы: введение в сравнительное церковное право [Reliģioni е sistemi qiuridice: Intruduzione al diritto
szs-*siastico comparato], Москва: Библейско-Богославский Институт Св. Апостола Андрея, 2008,
- 108).
- ekstiņš К. Mistikas un reliģijas jēdzieni - ap 850 šķirkļu un 450 attēlu. Rīga: Avots, 2006, 97.-295. lpp.
*Kramiņa- Кoņkova S., Tēraudkalns V. Reliģiskā dažādība Latvijā. Rīga: īpašu uzdevumu ministrijas sabiedacas integrācijas lietās sekretariāts, izdevniecība “Klints”, 2007, 66. lpp.
>_-Iivan М. K., Gunther G. Constitutional Law. 15th ed. New York: Thomson West Foundation Press, 2004,
p. 1512.
• Tie church angļu valodā, Kerkenootchhap dāņu valodā, церковь krievu valodā u.c.
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(baznīca ir šķirta no valsts).11 Jēdzieniski apzīmējums baznīca “ir atdalīta no valsts’ *r
identisks “šķirta no valsts” vai “nodalīta no valsts”.
8. Satversmes 99. panta otrā teikuma konstrukcija sniedz pareizu valsts un b azn k »
attiecību saturu. Atšķirīgi ir, piemēram, Reliģisko organizāciju likum a 5. panta p irria ā
daļā,12 kur noteikts, ka “valsts ir atdalīta no baznīcas”. Tas ir neprecīzs apzīmējums ss~
pretim Satversmes 99. panta otrajam teikumam. Atdalītība jeb sekularizācija nozīme. a
reliģija (nevis otrādi) ir nošķirta no valsts funkciju izpildes.
3. Panta abu klauzulu funkcionālās sasaistes vispārīgs raksturojum s
9. Komentējamā panta pirmajā teikumā iekļautā reliģijas brīvības klauzula nosasa
ikviena tiesības uz reliģijas brīvību. Šī tiesība ir viena no pirmās paaudzes fundam enti^
kājām cilvēktiesībām līdztekus citām brīvībām. Domas, apziņas un reliģijas brīvība Lis
ar vārda, biedrošanās un citām brīvībām un tiesībām cilvēkam ir vitāli nepieciešama _
varētu justies brīvs. Reliģijas brīvības princips tiek ievērots visās demokrātiskajās valsrs
un tiek uzskatīts par vienu no demokrātiskas sabiedrības pamatpostulātiem.13 Autori
tatīvi konstitucionālo tiesību avoti norāda, ka Reliģijas brīvības princips bieži, taču r e
vienmēr ir saistīts ar baznīcas atdalītības no valsts principu.14 Ir valstis, kur valsts o a
atdalīta no baznīcas (lielākoties monarhijās), jo, ja reliģijas brīvības ievērošana ir saist:s»
demokrātiskai valstij, tad valsts un baznīcu attiecību modelis ir atkarīgs no valsts pcc
tiskās izšķiršanās, vēsturiskajiem apstākļiem un tradīcijām. Ir valstis, kurās pastāv v ā ls
baznīcas modelis (piemēram, Apvienotā Karaliste) vai valsts reliģijas modelis (piemē
ram, Malta) un vienlaikus tiek ievērots reliģijas brīvības princips. Ir valstis (piemēra—.
Spānija), kas realizē pozitīvās neitralitātes politiku (positive neutrality policy), konstir_
cionāli atzīstot, atbalstot un finansējot kādu noteiktu baznīcu (-as). Šeit zināma kolīzi.i
ir ar tiesiskā vienlīdzības principa ievērošanu, tāpēc šādās valstīs, kas atbalsta noteiktas
baznīcas, pastāv komplicēts valsts un baznīcas attiecību tiesiskais regulējums. KompLcētība saistās ar apstākli, ka, lai gan tiesiskās iespējas visām baznīcām tiek garantētai
vienādi (piemēram, Spānijā, Itālijā un arī Latvijā), realitātē faktiskās iespējas ir atšķirī
gas. Šā iemesla dēļ šāda pozitīvās neitralitātes politika rada formālās vienlīdzības (forma,
equality) stāvokli, kas nozīmē valsts “neizdalīto” reliģiju faktisko nelīdztiesību iepretim
“izdalītām” un normatīvā plāksnē nostiprinātām reliģijām.
10. Baznīcas atdalītības no valsts principu katrā valstī gan izprot, gan arī praksē pie
mēro dažādi. Virsuzdevums jebkurai valstij, kas saskaras ar principa satura izpratni, ir
līdzsvara sasniegšana starp brīvību un autoritāti un gādāšana par to, lai šī autoritāte bū:_
lietišķa.15
11 Saeimas 1998. gada 20. augusta plenārsēdes stenogramma. Pieejams: http://www.saeima.lv/steno/st_9st2008.html.
12 Reliģisko organizāciju likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995. 26. septembris, Nr. 146 (429).
13 ECT spriedums Otto-Preminger-Institut v. Austria. 13470/87, 20.09.1994.
14 Jackson C. V., Tushnet M. Comparative Constitutional Law. New York: Foundation Press, 1999, p. 1166.
15 Bergrāvs E. Valsts un Cilvēks. Riga: Luterisma mantojuma fonds, 2 0 0 4 ,2 5 9 .1pp.
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4. Vēsturiskā attīstība
11. Lai gan pēc dažām ziņām reliģijas brīvības principu 265.-238. g.p.m.ē. Indijā ir
— antojis valdnieks Ašoks,16 vispāratzīts, ka pirmais zināmais dokuments, kurā atzīta
::ias brīvība, ir 313. gada Milānas Tolerances edikts. Ediktā atzīta visu reliģiju vienā— espēja netraucēti darboties. Romas pilsoņiem edikts dāvāja tiesības brīvi pievērsties
m reliģijai, kuru tie uzskatīja par patiesāko.
12. Viduslaikos robežu, kas atdalīja valsts un baznīcas ietekmes sfēras, noteica pati
teznīca, jo bija dominējoša.17 Protestantisma izplatīšanās Eiropā vienlaikus ir arī sekula-ricija s attīstības sākums pasaulē. Luters Vācijā, Kalvins Ženēvā un citi reformatori lika
r iriatus jaunām baznīcas un valsts attiecībām. Reformācija bija izšķirošais priekšnoteis arī mūsdienu konstitucionālisma attīstībai,18 tāda juridiskā pozitīvisma attīstībai,
e s valsts normatīvos aktus uztver par morālu neitralitāti19un saistāma ar varas dalīšanas
- n u. Luters uzskatīja, ka kristiešiem ir jānodala valsts un baznīcas sfēras,20 un to sek: : : i reliģijas brīvības attīstība, kas sākotnēji attīstījās, tieši protestantismam konkurējot
ar iitoļticību. 16. gadsimtā bija vairāki tiesiski dokumenti, kuros atzīta reliģijas brīvība.
; -. gadā Valkas landtāgs pasludināja ticības brīvību, līdz ar to luterānisms kļuva par li«2—īgu kristīgās ticības novirzienu tagadējā Latvijas teritorijā.21 1555. gadā tika noslēgts
- - burgas līgums (A ugsburger R eligionsfrieden) jeb Augsburgas ticības miers. Ar šo
ir_ ~ u oficiāli tika atzīta luterāņu konfesija, tomēr tas jāuzskata nevis par tolerances, bet
3 x r teritoriālisma uzvaru,22jo Augsburgas līgums paredzēja protestantu teritoriju pastāit s ijiu katoliskas valsts ietvaros. M iera labad Svētā Romas impērija luterāņiem piešķīra
arsfbas uz savu liturģiju tais teritorijās, kur vasalis pats bija protestants.
13. Reliģijas brīvība 17. gadsimtā nostiprināta vēl divos nozīmīgos līgumos. 1648.
Vestfāles līgums pabeidza Augsburgas līgum a iesākto procesu,23 jo tas ne tikai nod ēz z z trīsdesmitgadu karu (1618-1648), bet arī nostiprināja politiski reliģisko doktrīnu
[&2 >valda - tā reliģija” (Cuius regio, eius religio).24 1660. gada Olivas miera līgums (Pokoj
* -ir_-ra ting Freedom o f Religion or Belief: A Deskbook. Oslo: Mārtiņus Nijhoff, 2004, p. 31.
’ i ■: ров H. Учебник Церковного права. Москва, 1913, с. 460.
■ Itcoers G. An Introduction to German Law. 3rd ed. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, p. 40.
* Зсгхан Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. Москва: Издательство Московского
'«■вегситета, 1994, с. 44.
—« Dž. Т. Kristīgā Dogmatika. Doktrinālās teoloģijas rokasgrāmata mācītājiem, skolotājiem un lajiem.
f e s . līn ija s Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Konsistorijas izdevniecības un poligrāfijas uzņēmums “SvētRīts”, 1999, 572. lpp.
^sr --2 S tiesību avoti: teksti un komentāri: Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10. gs.-16. gs. 1. sēj. MeļI Red.) Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998, 11. lpp.
a Ra. Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. 1. sēj. A-Č. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008,77. lpp.
•"Май:: im D.E. Historical Analysis of Freedom o f Religion or Belief as Technique fo r Resolving conflict. Facilita•eie rreedom o f Religion or Belief: A Deskbook. Ed. by Lindholm Т., Cole Durham W., Bahia G., Tahzib-Lie.
4К»: '-'artinus Nijhoff, 2004, p. 4.
* i i_ iitājs bija Romas katolis, tad pavalsts kļuva katoliska. Ja valsti pārvaldīja protestants, tad valsts kļuva
« к а ш (luterāņu) zeme. Neskaitāmi Vācijas u.c. zemju iedzīvotāji bija spiesti atstāt savas mājas un doties
ж .re- dzīvesvietu, lai izvairītos no reliģiska rakstura vajāšanām. Protestantiem, kas dzīvoja katoļu teritorijā,
e s . īršrvietojas uz protestantu pavalsti un otrādi. Tie, kuri tika identificēti kā ķeceri, tika vajāti kā katoļu,
ж ~ r_;stantu zemēs.
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oliwski - poļu vai., Freden i Oliva - zviedru v a i), ko parakstīja katoļticīgā Polija un m testantiskā Zviedrija,25 pavalstniekiem (katoļiem) paredzēja tiesības uz savu ticību ne
raugoties uz valdnieka (protestants) atšķirīgo ticību: “Livonijas iedzīvotāji, kas pie.<.:qji
katoļu reliģiju, patur sava kulta brīvību.” 26
14. Amerikas kontinents ir vieta, kur attīstās reliģijas brīvības izpratne. Izcilākai zm
koloniju perioda dokumentiem ir Virdžīnijas Tiesību bils (1776), kur reliģijas brīvība
princips formēts jau modernākā kvalitātē:
15. 18. gadsimtā divos nozīmīgos dokumentos ir noteikts reliģijas brīvības prir.. r*.
Šie dokumenti ir Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija (1789) un Amerikas Savienoto Val
stu Konstitūcijas Pirmais labojums (1791).
15.1. Francijas Nacionālās Sapulces pieņemtajā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāa ^
10. pantā27 bez reliģijas brīvības principa ir mūsdienām tuva reliģijas brīvības ierobež o
šanas klauzula [“Neviens n ev a r tikt aizskarts sakarā ar viņa reliģisko p ā rliecīb u tik~Jx
k am ēr viņ a ticības m anifestācija vai viedoklis neaizskar likumu un kārtību!’]
15.2. ASV Konstitūcijas Pirmais labojums, kas ir spēkā arī pašlaik [“K ongress nr><ir
izdot likumus, kas iedibina kādu reliģiju, vai aizliedz p ietu rēša n os p i e tās, kas ierobežo
da brīvību vai p reses brīvību, vai cilvēku tiesības m ierīgi p u lcēties un griezties p ie va ld īb a
a r petīcijām , lai izbeigtu varas ļaunprātīgu izmantošanu.”], izstrādāts,28 ietekmējoties ~a
minētās Francijas Vispārējo Cilvēktiesību deklarācijas.
16. Starp Pirmo un Otro pasaules karu reliģijas brīvības princips nostiprināts 191- 1920. gadā dibinātās starptautiskās organizācijas Tautu Savienības statūtos,29 pieļau y
“sirdsapziņas brīvības” ierobežošanu, tikai lai uzturētu sabiedrisko kārtību un mieru. Otri
pasaules kara sākumā ASV prezidents Franklins Rūzvelts pasludināja četras brīvības, jc:
ras ASV apņēmās aizsargāt visā pasaulē. Kā pirmā tika ierindota vārda brīvība, bet otri reliģijas brīvība (freed om o f e v e r y p erso n to w orship G od in his o w n w a y - ev ery w h er e :*
the w orld).30 Pēc Otrā pasaules kara reliģijas brīvības princips attīstās citā kvalitātē.
5. Reliģijas brīvības princips starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos
17. Pirmo reizi pēc Otrā pasaules kara reliģijas brīvības princips starptautiskā līme
nī pasludināts 1948. gada 10. decembra ANO Starptautiskās Cilvēktiesību deklarāc: a18. pantā, kas noteic: “K atram cilvēkam ir tiesības uz dom u , apziņas un reliģijas b rīvīr.*
brīvību p ie ņ e m t reliģiju vai pā rliecīb u p ē c savas izvēles un brīvību n odoties savai reliģ: *
un pā rliecībai tiklab vienatnē, kā a rī kopā ar citiem, publiski vai nošķirti piek opjot ku.:~
izpildot reliģiskas vai rituālas cer em o n ija s un slu din ot m ācību.” Iepriekšminēto gandri:
25 Peace o f Oliva. Pieejams: http://www.factmonster.com/ce6/history/A0836576.html.
26 Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri: Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561-1795) 2. sēj. Blūzma
(Red.) Rīga: Juridiskā koledža, 20 06,105. lpp.
27 A ri deklarācijas 11. pants, kurā vispārīgi ir pasludinātas tiesības uz vārda brīvību, protams, vienlaikus r
attiecināms uz tiesību netraucēti paust reliģiskus viedokļus.
28 Hamburger Ph. Separation of church and State. Harvard: Harvard University Press, 2002, p. 29.
29 Article 22. The Covenant o f the League o f Nations. Pieejams: http://avalon.law.yale.edu/20th_centuri
leagcov.asp.
30 The four freedoms delivered by Franklin Delano Roosevelt. 06.01.1941. Pieejams: http://www.libertyru
org/edcivic/fdr.html.
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rirms 60 gadiem izdomāto formulējumu var nosaukt par mūsdienu reliģijas brīvības
: ' ncipa formulu. Vēlāk slēgtajos starptautiskajos dokumentos to modificē tikai pavisam
- rdaudz, turklāt ne saturu un būtību, bet gan papildina ar ierobežošanu, vecāku tiesīrām uz bērnu reliģisko audzināšanu.
18. 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un
•—tūras tiesībām 14. pantā un 12. papildprotokolā noteiktajā diskriminācijas aizliegu- _ uzskaitījumā ietverta arī reliģiskā pārliecība.
19. Reliģijas brīvības princips un tā ierobežošanas nosacījumi ir noteikti Eiropas Pa: mes 1950. gada 4. novembrī pieņemtajā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsar- bas konvencijas 9. pantā, kura pirmā daļa visai noteikti atgādina divus gadus iepriekš
: .ņemto ANO Starptautiskās Cilvēktiesību deklarācijas 18. pantu, bet otrajā daļā parā
j i s raktiski absolūtās brīvības ierobežojuma robežas. Konvencijas 9. pants skan: “1. Ik•r r:.im cilvēkam ir tiesības uz dom u , apziņas un reliģijas brīvību; šīs tiesības ietv er arī
ttt. :bu m ainīt sa vu reliģisko pā rliecību vai ticību un n odoties savai reliģijai vai ticībai kā
-r:.itnē, tā arī kopā ar citiem , publiski vai privāti piek opjot kultu, izpildot reliģiskas vai
- r u š la s cerem o n ija s un slu din ot mācību. 2. Brīvību n od o ties savai reliģijai vai ticībai va r
~ režot tikai likumā p a red zētajā kārtībā tai apm ērā, kas ir n ep iecieša m s demokrātiskā
.:.r.:drībā, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību, aizsargātu sabiedrisko kārtību, veselību
■n:: r.kumību, vai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības.”
20. Reliģijas brīvības principa formula, kas pirmo reizi parādās ANO Starptautis
k i Cilvēktiesību deklarācijas 18. pantā, vēlāk tiek nostiprināta arī Eiropas Cilvēktiesību
iz ramatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. panta pirmajā daļā. ANO Starptautiskajā
ri-c ā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 18. panta pirmajā daļā tiek atkārtota
cTnekšminēto starptautisko dokumentu reliģijas brīvības principa formula, trešajā daļā
.c irtojas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. panta otrās
^
uzskaitītie ierobežojumi. Kā jauns struktūrelements ir pakta 18. panta pirmajā daļā
- teiktais vardarbīga proselītisma aizliegums (N evienu nedrīkst pakļaut piespiešanai, kas
miĀzinātu viņa reliģijas vai pā rliecīb as brīvību vai brīvību p ie ņ e m t reliģiju vai pārliecību
7ē ; savas izvēles), kamēr trešā daļa nosaka reliģijas brīvības principa ierobežošanas ie‘3. Brīvībai n od o ties reliģijai vai pā rliecīb ai va r būt vien īgi tādi ierobežojum i, kas
n : : k t i likumā un n ep iecieša m i sabiedriskās drošības, kārtības, veselības un morāles, kā
ar. ::tu p e rso n u p a m attiesību un pa m a tb rīvīb u aizsardzībai.” V isbeidzot pakta 18. panta
-~-rtajā daļā noteikts, ka pakta dalībvalstis apņemas cienīt vecāku un attiecīgos gadījur : - Likumīgo aizbildņu brīvību nodrošināt savu bērnu reliģisko un tikumisko audzinā
tu«! saskaņā ar savu pārliecību.
21. Tāpat reliģijas brīvības principa nostiprināšanu starptautiskā līmenī nodrošina
I eklarācijas par jebkuras neiecietības un diskriminācijas, kas balstās uz reliģiju vai pāriecfbu, izskaušanu31 (pasludināta ar ANO Ģenerālās Asamblejas 1981. gada 25. novemm rezolūciju 36/55) 1. un 6. pants. Jācitē deklarācijas 6. pants:
* - -r - iration on the Elimination o f all forms o f Intolerance and o f Discrimination Based on Religion or
■feiei Pieejams: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_intole.htm .
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“Saskaņā ar šīs Deklarācijas 1. p a n tu un atbilstoši 1. p a n ta 3. daļas noteikumiem,
tiesībām uz dom as, apziņas, reliģijas vai ticības brīvību ir j ā ie t v e r inter alia arī sekojošas
brīvības:
(a) P ielū gt vai p u lcēties sakarā a r reliģiju vai ticību un radīt un uzturēt šim nolūka’do m ā ta s vietas;
(b) Radīt un uzturēt atbilstošas labdarības vai hum anitāra rakstura institūcijas;
(c) Radīt, iegū t un lietot n epieciešam ajā a p jo m ā reliģijas vai ticības rituāliem vai tra
dīcijām n ep iecieša m os priek šm etus un materiālus;
(d) Rakstīt, iegū t un izplatīt atbilstošas publikācijas šajās nozarēs;
(e) Apmācīt, iecelt, ievēlēt vai n oz īm ēt p ē ctecīb a s kārtībā atbilstošus vadītājus, kuri
aicināti atbilstoši katras reliģijas vai ticības prasīb ām un standartiem ;
(h) Ievērot atpūtas dienas un sv in ēt svētku d iena s un cerem o n ija s saskaņā ar katra
reliģijas vai ticības priekšrakstiem;
(i) Iedibināt un uzturēt sakarus ar p e r so n ā m un kopienām reliģijas vai ticības lietās
n acion ālā un starptautiskā līm en ī.”
22. Reliģijas brīvības princips nostiprināts Deklarācijā par to personu tiesībām, kuri_pieder pie nacionālajām vai etniskajām, reliģiskajām un lingvistiskajām m inoritātē(pasludināta ar ANO Ģenerālās Asamblejas 1992. gada 18. decembra rezolūciju 47/135ļ.
Pirmā deklarācija valstīm uzliek pienākumu aizstāvēt indivīda reliģijas brīvību no var
darbības, diskriminācijas un reliģiskā ekstrēmisma,33 bet otrā nacionālo identitāti sai>:_
ar reliģisko.
23. Reliģijas brīvības Vīnes deklarācijas un rīcības programmas (pieņemta PasauleCilvēktiesību konferencē 1993. gada 25. jūnijā) II daļas B sadaļas 22. punktā izteiks
aicinājums darīt visu, lai pretdarbotos uz reliģiju bāzētai neiecietībai un ar to saistīta
varmācībai. īpaši uzsvērta sieviešu diskriminācija un reliģisko kulta vietu apgānīšana.
24. Reliģiskā pārliecība nereti ir diskriminācijas iemesls, tādēļ starptautiskie līgum
kuri satur diskriminācijas aizlieguma principu, starp diskriminācijas pamatiem min ar!
reliģiju.34 Bez nosauktajām konvencijām viņa vēl min Apvienoto Nāciju Izglītības, Zināt
nes un Kultūras organizācijas konvencijas pret diskrimināciju izglītībā l.pantu un 5.par.ta 1.apakšpunktu, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas L
protokola 2. pantu, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām35 13.
panta 3. punktu, kā arī Amerikas Cilvēktiesību konvencijas3612. pantu un Āfrikas Cilvē
ka un tautu tiesību hartas37 8. pan tu.38
32 Declaration on the Rights o f Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minoritie s
Pieejams: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_minori.htm. Tulkojumu skat.: Cilvēka tiesības. Starptautisks
līgumu krājums. 1. sēj. Pirmā daļa. Universālie līgumi. Ņujorka; Ženēva: Apvienotās Nācijas, 1994, 140 143. lpp.
33 Wallace R. International Human Rights: Text and Materials. London: Sweet&Maxwell, 2001, p. 86.
34 Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000, 79. lpp.
35 International Covenant on Civil and Political Rights. Pieejams: http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.
36 American Convention on Human Rights. Pieejams: http://www.hrcr.org/docs/american_convention/oashhtml.
37 African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights. Pieejams: http://www.africa-union.org/root/au
Documents/Treaties/Text/Banjul%20Charter.pdf#search=%22African%20Charter%20on%20Human%20
and%20Peoples’%20Rights%22.
38 Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000, 79. lpp.
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25. Tāpat reliģijas brīvības principa aizsardzība parādās UNESCO Iecietības princi2u ir-darācijā (pasludināta 1995. gada 16. novembrī), ANO rezolūcijā Nr. 52/122 “Par
veidu reliģiskās neiecietības izskaušanu”, kā arī ANO Augstā komisāra cilvēktiesību
g - . mns biroja 2005. gada 20. aprīļa rezolūcijā 2005/40 “Visu veidu neiecietības un
Z -»-m m ācijas, kas balstās uz reliģiju un ticību, izskaušana”.
lr>. 1998. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs pieņemts Starptautiskais reliģijas brīvības
aci-. Kas nosaka pienākumu Valsts departamentam ar vēstniecību tīklu sekot reliģijas
Ir^'Ir as principa ievērošanai visā pasaulē. Likums noteic, ka “starptautiskā reliģijas brī« r . i ' -.'iternational religious f r e e d o m ) kļūst par ASV ārpolitikas elementu. Ik gadu ASV
■dCfresam tiek sagatavots ziņojums par to, kāds ir reliģijas brīvības stāvoklis ikvienā
- _ _ es valstī, izņemot ASV. Ietekmēt reliģijas brīvības principa ievērošanu citās valstīs
J_ Kongress var ar diplomātisko attiecību, politisko un ekonomisko sankciju palīdzību.
E k S 1999. gada šāds ziņojums ASV Kongresam tiek sagatavots arī par Latviju.
6. Reliģijas brīvības princips Eiropas Savienībā
I - . Eiropas Savienības dalībvalstis atzīst reliģijas brīvības principu. Pamattiesību
H vtas 10. pants ir identisks ECK 9. pantam, kas nosaka: “Ikvienam cilvēkam ir tiesības
■c s : - ku, apziņas un reliģijas brīvību; šīs tiesības ietver arī brīvību m ainīt sa vu reliģisko
p ū rz čā b u vai ticību un n od o ties savai reliģijai vai ticībai kā vienatnē, tā kopā ar citiem,
| ū ū > c vai privāti, piek opjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas cer em o n ija s un sludimm -mācību.” Panta otrā daļa nosaka šīs tiesības ierobežošanas pamatprincipus.40 Eiropas
e-.ības Pamattiesību hartas 10. panta pirmā daļa ir identiska ECK 9. panta pirmajai
3et otrajā daļā noteiktas tiesības atteikties dienēt pārliecības dēļ. Jāpiebilst, ka iden'itu ra panti bija paredzēti Eiropas līgumā, kurš gan netika pieņemts.
2S. Pamattiesību hartas 10. pantā garantētās tiesības tieši neietekmē ES līmeņa liku. Taču saskaņā ar Kopienu tiesas lēmumiem un Eiropas Savienības Līguma 6. pantu
35 iiUbvalstu likumos jāparedz šīs tiesības un brīvības. Kopienas tiesību ietvaros Līgue * r&r ES 19. pants ļauj Padomei veikt attiecīgas darbības, lai cīnītos pret diskrimināciju
jfc iiim a , rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai
orientācijas dēļ (skat. Hartas 21. pantu). Šādi pasākumi netiešā veidā aizsargā
apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Sekundārajos tiesību aktos (regulās,
lifc r~ T) reliģijas brīvība tiek aizsargāta vairākkārt, lielākoties runājot par tiesībām
p n ē c īb a s dēļ atteikties dienēt, sektām un jaunām reliģiskām kustībām, par reliģisko
«H*r£bu demokrātiskā sabiedrībā, kā arī izglītību un reliģiju.
7.
Reliģijas brīvības un baznīcas
atdalītības no valsts principi citu valstu konstitūcijās
29. Baznīcas un valsts attiecības parādās lielākajā daļā pasaules valstu konstitūciju,
ilstis, kuras uzskaita cilvēktiesību katalogu, nosaka arī reliģijas brīvības principu.
- International Religious Freedom. Act o f 1998. Pieejams: http://usinfo.state.gov/usa/infousa/laws/
intlrel.htm .
panta otrā daļa nosaka: “Brīvību nodoties savai reliģijai vai ticībai var ierobežot tikai likumā parekārtībā tai apmērā, kas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību,
sabiedrisko kārtību, veselību vai tikumību, vai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības.”
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Dažādu valstu tiesību sistēmās reliģijas brīvības princips ir atainots atšķirīgi gan pe;
joma, gan satura. Lai ari visas valstis, kas pievienojušās Eiropas Cilvēktiesību aiz
bas konvencijai, ir Eiropas Savienības valstis un reliģijas brīvības principa piemē
uzlūko no Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra viedokļa, princips konstitūcijās
jas visai plaši, no kuriem lielākā daļa attiecināma uz indivīdam piemītošām tiesīr
bet pārējā uz juridiskām personām - reliģiskām organizācijām. Tiesa visas tiesībiatvasināt arī no vienas vienīgas ģenerālklauzulas, kas nosaka ikviena tiesības uz rel: i
brīvību.
30. Vispārīgi ir izdalāmas šāda rakstura tiesības un brīvības:
(1) indivīda tiesības uz reliģijas brīvību (Šveices konstitūcijas 15. panta otrā ~aa.
Igaunijas konstitūcijas 40. panta pirmā un otrā daļa, Lietuvas konstitūcijas 26. p i r s
otrā daļa, Somijas konstitūcijas 11. pants, Polijas konstitūcijas 53. panta pirmā dali _r
25.panta otrā daļa, Vācijas Pamatlikuma 4.pants).
(2) tiesības uz reliģisku izglītību (Šveices konstitūcijas 15. panta trešā daļa, P o li*
konstitūcijas 53. panta piektā daļa);
(3) tiesības saņemt reliģisko palīdzību (aprūpi) tur, kur tie atrodas (Polijas kon>:::~
cijas 53. panta trešā daļa);
(4) tiesības neatklāt savu reliģisko pārliecību vai pasaules uzskatu (Polijas konstiti ri
jas 53. panta astotā daļa, Veimāras konstitūcijas 136. panta trešā daļa);
(5) tiesības karadienestā dienēt bez ieroča (Vācijas Pamatlikuma 4. pants);
(6) tiesības veikt reliģiskos rituālus (Igaunijas konstitūcijas 40. panta ceturtā
Lietuvas konstitūcijas 26. panta otrā daļa, Polijas konstitūcijas 53. panta otrā daļa);
(7) tiesības atteikties no dalības reliģiskos rituālos (Somijas konstitūcijas 11. p airi
otrā daļa, Polijas konstitūcijas 53. panta septītā daļa, Veimāras konstitūcijas 136. panti
piektā daļa);
(8) vardarbīga proselītisma aizliegums (Šveices konstitūcijas 15. panta ceturtā di-L
Igaunijas konstitūcijas 41. pants, Lietuvas konstitūcijas 26. panta trešā daļa);
(9) Vecāku (aizbildņu) tiesības uz savu bērnu reliģisko audzināšanu (Lietuvas kons::
tūcijas 26. panta ceturtā daļa, Polijas konstitūcijas 53. panta ceturtā daļa);
(10) juridisko personu tiesības uz reliģijas brīvību (Šveices konstitūcijas 15. panti
pirmā un otrā daļa, Lietuvas konstitūcijas 26. panta otrā daļa, Polijas konstitūcijas 53
panta otrā daļa);
(11) reliģisko organizāciju tiesības uz reliģisku darbību armijā, slimnīcās, soda izcie
šanas vietās vai citās publiskās iestādēs (Veimāras konstitūcijas 141. pants);
(12) reliģisko organizāciju tiesības uz lēmumu autonomiju (Veimāras konstitūcija?
137. panta ceturtā daļa, Polijas konstitūcijas 25 .panta trešā daļa);
(13) reliģisko organizāciju tiesības darboties saskaņā ar savām iekšējām tiesībām kanoniem (Lietuvas konstitūcijas 43. panta otrā daļa);
(14) reliģisko organizāciju tiesības uz īpašumu, tai skaitā uz kulta ēkām (Lietuvas
konstitūcijas 43. panta otrā daļa, Polijas konstitūcijas 53. panta trešā daļa);
(15) reliģisko organizāciju tiesības uz kulta kalpotāju skolām (Lietuvas konstitūcijas
43. panta otrā daļa);
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(16)
reliģisko organizāciju tiesības uz labdarības iestādēm (Lietuvas konstitūcijas 43.
rauta otrā daļa).
31. Valsts un baznīcas attiecības konstitūcijās ir formulētas dažādi. Valsts un baznīcas
ar.;ecību modelis, kā iepriekš minēts, parādās Igaunijas konstitūcijas 40. pantā (valsts
: aznīca nepastāv), Lietuvas konstitūcijas 43.pantā (valsts atzīst tradicionālās baznīcas
ax., baznīcu stāvokli valstī nosaka vienošanās vai likums, un baznīcas darbojas saskaņā
ir saviem kanoniem), Polijas konstitūcijas 53. pantā (atzītas baznīcu tiesības uz ticības
mācīšanu valsts skolās), 25. pantā (baznīcu autonomijas tiesības, neatkarība no valsts,
-.aaarbība, attiecības ar Romas katoļu baznīcu saskaņā ar starptautisku līgumu, attiecības
ir atsevišķām baznīcām saskaņā ar likumiem, kas pieņemti uz valdības slēgtu līgumu
r amata). Lietuvas un Polijas konstitūcijās pie valsts un baznīcas attiecību kārtības minē■us vien o šan ās (līgumi) ar baznīcām. Līdz ar to var konstatēt arī Romas katoļu baznīcas
i.cskluzīvo statusu, kas izriet no tā, ka Sv.Krēsla līgumiem ir starptautisko līgumu statuss,
.camēr pārējām reliģiskajām organizācijām tāda nav. Vācijas Federatīvajā Republikā Ro
n is katoļu baznīcas diacēzēm šādā veidā atzīts sui g e n e r is statuss.41
32. Reliģija ir viens no vienlīdzības principa faktoriem, kas kā pazīme parādās pie
raskriminācijas aizlieguma (piemēram, Somijas konstitūcijas 6. pants, Lietuvas konstin d ia s 29. pants, Šveices konstitūcijas 8. pants u.c.). Vācijas gadījumā tiek atsevišķi no~a:_<ts, ka “valsts amatu ieņemšana nav atkarīga no reliģiskās pārliecības” (spēkā esošais
•eimāras konstitūcijas 136. pants).

B. Satversmes 109. panta ģenēze
1.
Reliģijas brīvības un baznīcas
atdalītības no valsts principi pirm ajā neatkarības laikā
33. Satversmes sapulce, kā zināms, 1922. gadā trešajā lasījumā nepieņēma Satversmes
iiia s projektu, taču, ja tas tomēr būtu pieņemts - Satversmē būtu veseli pieci (!!!) panti
rar valsts un baznīcas attiecībām un reliģiozi - kulturālām tiesībām, kā 1920. gadā to dēvēja
'«rversmes sapulces II apakškomisijas locekļi.42 Tas liecina par reliģiski konstitucionālās
rr: r'emātikas ievērojamo īpatsvaru II daļas projektā. Reliģijas brīvības principa nodrosnāiana projektā uz trešo lasījumu bija divos pantos (109. pants un 111. pants), baznīcas
čr-V-'ītības no valsts princips bija vienā (110. pants), reliģijas mācības mācīšana skolās, bazn c is pārraudzība pār šo mācību procesu un kompetenci programmu veidošanā (108.1
surits . baznīcu amatpersonu statusa sasaiste ar Latvijas Republikas pilsonību (113.pants).
ar ebilst, ka otrajā lasījumā tika izbalsoti trīs panti, kas saistās ar reliģiju. Pirmkārt, konačrroāli tika noraidīts 112. pants, kas noteica Jezuītu ordeņa darbības aizliegumu valsts te—: rijā. Noraidīts tika arī 108.2 pants, kura principus ietvēra jau 108.1 pants. Jāpiebilst, ka
zraisots tika arī 111.1 pants, kas paredzēja svētdienu un svētku dienu mieru un svētīšanu
garantēšanu. Reliģijas saistība ar valsti tika analizēta, arī apspriežot Satversmes preambu
la - deputāti ar 17 balsīm par, 68 balsīm pret un 47 balsīm atturoties nolēma neiekļaut šādu
9 3 oobers G. Church and State in Germany. Grām: State and Church in the European Union. European Con■ r : . m for State and Church research. 2nd ed. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2005, p. 79.
*
ersmes sapulces II apakškomisijas 1920. gada 27. novembra sēde.
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tekstu [Pateikdamies Visuvarenajam Dievam par iegūto brīvību] pirms vārdiem “Lar »
tauta savā brīvi vēlētā Satversmes sapulcē ir nolēmusi sev šādu valsts Satversmi.” Tika sstatēja, ka Latvijas ir laicīga valsts un augstāku spēku pieminēšana varētu radīt nepareja.
interpretācijas iespēju. Deputāti apzinājās Satversmes lakonisko formulējumu lielo nozīm*
Tas pierāda, ka laicīgums, kā valsts ideoloģija jau sākotnēji ir noskaidrots vēl pirms 1- - i
gadā Satversmi papildināja 99.panta otrais teikums.
34. Apspriežot 109. pantu [109.pants. Visiem p ilso ņ iem Latvijā piln a apziņas, ticīb a
un kulta brīvība. Valsts aizsargā kulta izteiksmes brīvību, cik tālu šī izteiksme ner^-m
p retim p a stā vo šiem likum iem un n oteik u m iem p a r sabiedrības m ieru un kārtību. , ņč
tversmes sapulces II apakškomisijā tiek uzsvērts,43 ka šī brīvība ir neatraujami saistām
ar nacionālo minoritāšu tiesībām, kas valstij būtu pilnībā jānodrošina. Bija p riek a
kums papildināt Satversmes projekta 109. pantu ar jaunu teikumu: “N evienu p i l s c n
n ev a r spiest izpildīt jebk āda s ticības cerem on ijas, vai būt kaut kādā reliģiskā sa d ra u d : - i
p a r locekli, vai izpildīt tai p a r labu kādus pienā k u m u s.”44 Jāatzīmē, ka priekšlikums t ī i
noraidīts, vairākumam deputātu atturoties. Atturējās 65 tautas priekšstāvji, par bals: i
vien 48.45
35. Satversmes sapulces II apakškomisija jau sākotnēji ir par formulējumu “Va>_baznīca nepastāv”.46 Diskusijās vienojoties par redakciju [110.pants. Baznīca ir šķirta
valsts. Valsts baznīca nepastāv.}, tomēr nopietnas diskusijas par atdalītības jēdzienu
saturu. Ir viedoklis (F. Trasuns),47 ka panta otrais teikums (valsts baznīca nepastāv ir
pietiekams un atdalītība nemaz īpaši nav jāuzsver, tāpēc svītrojams.48 Par 111. panr_
[111. pants. Visu konfesiju piekritējiem ir tiesība p a stā v o šo likumu robežās biedroties re
liģiskās sadraudzībās. Šīs sadraudzības ir a u ton om a s savā uzbūvē un iekšējā dzīvē. Visas
šīs sadraudzības ir publisku tiesību organizācijas un viņ ām ir juridiskas p erso n a s tiesības
debašu nav - tas tiek vienprātīgi atbalstīts.49
2.
Reliģijas brīvība projektā
“Latvijas Republikas Pamatlikum s pārejas periodam ”
36. Pēc neatkarības atjaunošanas likumdevējs - Augstākā Padome - saskaņā ar Ne
atkarības deklarācijas 7. punktu izveidoja komisiju, kurai bija jāizstrādā jauna Latvija?
Republikas Satversmes redakcija, kas atbilstu Latvijas jaunajam politiskajam, ekonomis43 Satversmes sapulces II apakškomisijas 1920. gada 27. novembra sēde.
44 Satversmes sapulces II apakškomisija, sākotnēji apspriežot, kādi jautājumi Satversmē saistībā ar reliģiju pirādīsies, nolēma, ka tēze par reliģijas brīvību ir: “Neviens nav spiests atklāt savu reliģisko pārliecību. Piederība
pie kādas reliģiskas sabiedrības vai nepiederība ne pie kādas nevar būt par šķērsli valsts amatu pieņemšana:
(Satversmes Sapulces II apakškomisijas 1920. gada 11. decembra sēde)
45Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
sesijas 7. sēdes stenogramma, 639. lpp. (31.01.1922).
46 Satversmes sapulces II apakškomisijas 1920. gada 4. decembra sēde.
47 Turpat, 649. lpp.
48 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
sesijas 7. sēdes stenogramma, 640-643. lpp. (31.01.1922.).
49 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
sesijas 10.sēdes stenogramma, 712. lpp. (07.02.1922.).
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kajam un sociālajam stāvoklim. 1990. gada 31. jūlijā50 tiek izveidota Augstākās Padomes
darba grupa, kurā darbojas 22 deputāti. Pēc gada darba projekts 1991. gada 20. jūnijā
tiek konceptuāli atbalstīts pirmajā lasījumā. Projektā pārejas periodam51 reliģijas brīvības
princips iekļauts 49. pantā [49. pants. “Valsts ga ra n tē reliģiskās pārliecības brīvību. P erso
nām vai to apvien ībām ir tiesības piekopt reliģiskus kultus. N evienu nedrīkst piespiest pieda::ies reliģiskos rituālos un cerem onijās, kā arī ap gū t ticības mācību. Reliģiski vai ideoloģiski
'■'lotīvi n evien u neatbrīvo no pienā k u m iem p r e t valsti un nepieciešam ības ievērot likumu.”]
3. Reliģijas brīvības un baznīcas atdalītības no valsts principi
1991. gada 10. decembra konstitucionālajā likum ā
“Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākum i”
37. 1991. gada 10. decembra likumā “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”52
reliģija ir minēta likuma 12. un 30. pantā, 41. pantā bija iespējams saskatīt minoritāšu
reliģiju aizsardzību, bet reliģijas brīvības princips un valsts attiecības ar baznīcu, nosakot
raznīcas atdalītību no valsts, noteiktas 35. pantā.
38. Netieši ar reliģiju saistītie panti. Likuma 30. pantā noteikts aizliegums piespiest
irklāt politiskos, reliģiskos, ētiskos vai citus uzskatus, kā arī izpaust savu partijas piederīr bet 12. pantā noteikts diskriminācijas aizliegums: Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi licu m a priekšā neatkarīgi n o rases, tautības, dzim um a, valodas, pa rtija s piederības, politisf.-ls un. reliģiskās pārliecības, sociālā, mantiskā un d ienesta stāvokļa un izcelšanās. Lai gan
-•:uma 41. pantā nav minēta reliģija, tieši šis pants bija par pamatu Tieslietu ministrijai,
gadā atsakot reģistrēt reliģisku organizāciju, kura sevi pieteica kā ebreju/jūdaistu,
re: ebreji to neatzina par tādu esam.53 Runa ir par 41. pantā noteikto “katra pienā k u m u
c~ ērot Latvijas Republikas likumus, cien īt latviešu tautas un Latvijā dzīvojošo n acion ālo
etnisko g r u p u tradīcijas un paražas, kā arī respektēt citu p e rso n u n acion ālo p a š cie ņ u ”.
39. Likums ir grozīts (35. pants) tikai divas reizes. Pirmais grozījums54papildina liku- _ ar atrunu par starptautiskiem līgumiem un ir visai formāls, savukārt otrais55 koriģē
* z 2 - darba grUpas izveidošanu Latvijas Republikas Satversmes jaunās redakcijas un Latvijas Republikas
r_-'r.ibas koncepcijas projekta izstrādāšanai: LPSR AP lēmums. LR Saeimas un M K Ziņotājs, 1990. 16.aufjEss. Nr. 33.
5 : ekts “Latvijas Republikas Pamatlikums pārejas periodam”. Diena, pielikums “Likumi, lēmumi, oficiālie
i » -n en ti”, 1991. 12. jūlijs, Nr. 26.
® >->'Stitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes
w sldības Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
gada 7. novembri Latvijas ebreju virsrabīns Natans Barkāns vērsās Tieslietu ministrijā ar protestu par
-etzi<ās organizācijas “Ebreju mesiāniskā draudze “Ješua”” reģistrāciju, jo vārdi ’ebreji”, “rabīns”, “sinagoga” u.c.,
■ie ranizācija lietoja savos dibināšanas dokumentos, “dziļi aizskarot ebreju tautas tradīcijas, parašas un nacionālo
aiEoeņu". Minētie jēdzieni ir tikai un vienīgi ebreju nācijas prioritāte, un citāda lietošana ir šo vārdu zaimošana.
i l -imatojums protestam tika pievienots Izraēlas Augstākās tiesas spriedums lietā ļakova un Mirjamas Hatčinu
aL£. p-ī? Izraēlas iekšlietu ministriju, kurā Izraēla atteica pilsonību ’’Ješua” sekotājiem, jo tikai jūdaismu praktizējoši
t i r atzīstami par ebreju nacionalitātei piederošiem, kas nozīmē, ka saskaņā ar Izraēlas likumiem (Izraēlas
Snir: _ kodekss, Nr. 30, II daļa, 5736/1976), ja pilsonības lūdzēji nav jūdaisti, tad tie nav ebreji, bet ja viņi nav
;ar"_ tid nevar iegūt Izraēlas pilsonību. (Balodis R. Valsts un Baznīca. Rīga: Nordik, 2000, 446.-449. lpp.) Par
#i~t: - -icionalitātes ciešo saistību ar jūdaisma reliģiju skat. Ebreju tautas vēsture. Rīga: Nordik, 2007.
*" !■-: :: ums konstitucionālajā likumā “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”: LR likums. Latvijas Vēstmaa. 1995. 11. aprīlis 56 (339).
*"5arjrat.
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(paplašina) indivīdu un reliģisku organizāciju tiesības veikt reliģisko darbību, kā ar: m i
saka reliģiskās pārliecības brīvības ierobežošanas nosacījumus. Jaunieviestie formulēaH
mi tekstuāli un saturiski līdzīgi ECK 9. pantam.56
40. Likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” 35. panta sākotnējā recallcija [“35. pants. Valsts ir atdalīta n o baznīcas. Valsts g a r a n tē reliģiskās pārliecības HH
vību. P erson ām vai to a p vien īb ā m ir tiesības p ild īt reliģiskos rituālus un c e r e m o n r m
N evienu nedrīkst p iesp iest piedalīties reliģiskajos rituālos un cerem on ijās, kā arī a p p c
ticības m ācību. Reliģiski vai ideoloģiski m o tīvi n ev ien u n ea tb rīvo n o p ien ā k u m iem r~r
valsti un n ep iecieša m īb a s iev ēro t likumu.”], kurā pēc grozījuma parādās trešais teikuns
kas nosaka ierobežojuma iespējamību un nosacījumus “Reliģiskās p ā rliecīb a s brr.
var ierobežot tikai likumā p a red z ēta jā kārtībā un tādā apm ērā, lai g a r a n tētu sa b ied r isa
drošību, saglabātu sabiedrisko kārtību, aizsargātu veselību, m orāli vai citu cilvēku t i e s : : un brīvība s” Tāpat, kā jau minēts, sākotnējais trešais pants tiek pieslīpēts atbilstoši ECI
9. pantam.

C. Reliģijas brīvības princips (99. panta pirmais teikums)
41. Reliģijas brīvības mijiedarbība ar citām cilvēktiesībām. Reliģijas brīvības princir?
sevī inkorporē (absorbē) citas cilvēktiesības,57 kas ar tām atrodas savstarpējā mijiedarbī
bā un pārklājas.58 Tiesības uz reliģisko rituālu veikšanu publiskās vietās un to ierobežo
šana nevar tikt skatītas atrauti no Satversmes 102. (biedrošanās tiesībām) un 103. panta
(pulcēšanās brīvības), tāpat kā tiesības uz reliģisko rituālu individuālu praktizēšanu - r.
96. panta (privātās dzīves) vai reliģisko organizāciju tiesības uz īpašumu, tai skaitā
kulta ēkām - atrauti no 105. panta (tiesībām uz īpašumu). Tāpat arī tiesības uz reliģiska?
propagandas veikšanu skatāmas kontekstā ar Satversmes 100. pantu, misionāru darb
ba - ar Satversmes 98. pantu, bet tiesības uz reliģisku izglītību kontekstuāli uzlūkojama
caur 112. panta (tiesībām uz izglītību) prizmu.
42. Reliģijas brīvības f o r u m in tern um un f o r u m externum . Satversmes 99. panta pir
majā teikumā ietvertā Reliģijas brīvības klauzula ietver divas koncepcijas - “tiesības ti
cēt” un “tiesības darboties”. Tiesības ticēt jāsaprot kā iekšējs (foru m in tern um ) individu
āls un dziļi personisks pārdzīvojums, cilvēkam pievēršoties (lūdzot, apcerot, meditējot,
domājot utt.) vienam vai vairākiem pārdabiskiem, pārcilvēciskiem spēkiem, ko viņš izjū:
un pārdzīvo kā svētumu. Šāda darbība pēc būtības ir neaktīva un intraverta, kas tādējād;
attiecas uz cilvēka privātās dzīves jomu. Tā faktiski ir absolūta jeb neierobežojama tiesība. Cita lieta ir ar tiesībām darboties jeb “ārēju ticības manifestāciju”59/orum externum 56 Tam tā ari ir jābūt, jo likumprojekta nolūks ir saskaņot likuma normas ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas nosacījumiem. Tas redzams no 1997. gada 12. jūnija 1. lasījuma steno
grammas, kur Juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Kaksītis Saeimu informē par šādu lietu.
57 Olsen. H.P. The Right to Freedom of Religion. A Critical Review. Constitutional Law. Ed. by Wahlgren O.
Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, 2007, p. 231.
58 Sevišķi labi to var konstatēt, aplūkojot ECT lēmumus, kur redzams, ka reliģijas brīvības pārkāpums rokrokā
iet ar vārda, biedrošanās u.c. brīvību pārkāpumiem. (Skat., piem., ECT spriedumu Kokkinakis v. Greece.
14307/88, 25.05.1993.)
59 Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Satversme un cilvēktiesības: gadagrāmata
1999. Cilvēktiesību Žurnāls Nr. 9-12. Rīga: LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, 2000, 32. lpp.
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-eliģisku ceremoniju izpildīšanu, sludināšanu u.tml. Reliģijas brīvību ierobežot var tikai
kūmā paredzētajā kārtībā un apjomā, kad tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešams
?iskaņā ar ierobežojuma pamatprincipiem, kas noteikti Satversmes 116. pantā, Eiropas
>-vienības Pamattiesību hartas 52.3. pantā (garantēto tiesību apjoms) un ECK 9. panta
: trajā daļā, lai nodrošinātu citu cilvēku tiesības, demokrātisku valsts iekārtu, sabiedrības
rrošību, labklājību un tikumību.60
43.
Tiesības veikt reliģiskus rituālus. No starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem
_n Satversmes 99. panta pirmajā teikumā (virsteikumā) ietvertās reliģijas brīvības klaur_Ias var izdalīt deviņas61 galvenās tiesības, no kurām izriet citas tieši neminētas tiesības,
r ar vienu no fundamentālākajām ir jāatzīst tiesības uz reliģijas rituālu veikšanu. Juridis-_ ā zinātnē ir pat izskanējis viedoklis, ka tikai reliģisko rituālu aizsardzības pienākums
r iemesls, kāpēc reliģijas brīvība ir atsevišķa cilvēktiesība un nevar tikt nosegta ar citām
r vēktiesībām.62 Ir valstis (piemēram, Itālijas konstitūcijas 19. pants), kas paredz tiesības
prast reliģisko pārliecību, arī veicot reliģiskos rituālos (tai skaitā publiski). Reliģiski rituā_ _n ceremonijas ietver attiecīgās ticības vai pārliecības elementus, un to izpausmes ari
; .do reliģisko kultu. Kults savā būtībā nozīmē rituālu un ceremoniju sistēmu zināmas
':-iģijas vai ticības ietvaros63 un ir uzskatāms par baznīcas kā institucionalizētas reliģijas
-enu no pamatelementiem. Krimināllikumā ir paredzēti sodi par reliģisko rituālu un
*;_ģiska rakstura sapulču traucēšanu (151. pants), kura var būt tikai apzināta64 un nav sarr :>tama kā kritika “par reliģiskām sapulcēm”, jo tiem, kas publiski izrāda savu pārliecību,
r ībūt gataviem uz kritiku un jābūt gataviem, ka viņu publiski paustie uzskati tiks uz~ ērti nedraudzīgi. Lai gan par vēršanos pret personas reliģijas brīvību vai pārliecību Kri- illikum ā sods nav paredzēts, ja nodarījums ir pietiekami nopietns, šāds noziegums
īlLz tiesai var nonākt nevis kā reliģiska rakstura, bet vispārēja rakstura nodarījums pret
rt'Mļnas privātumu. Tiesības veikt reliģiskus rituālus var iedalīt šādi: tiesības veikt reliņ -• .:s rituālus vienatnē, tiesības veikt reliģiskus rituālus kopā ar citiem savas ticības kulta
* 'ri-i:. Satversmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 13.2 punkts.
* ‘Vr. izslēgts iedalījums arī pēc citiem kritērijiem, piemēram, Nazils Ganea (Nazila Ghanea) iedala pēc relip «s rrivības izpausmēm, klāt skaitot vēl atsevišķas personu grupas, ierobežojumus utt.: (1) Iekšēja reliģijas
a—-7ri internal freedom); (2) Reliģijas brīvības ārējas izpausmes (external freedom); (3) bezspaidu princips
yercion); (4) nediskriminācija (non discrimination); (5) vecāku un aizbildņu tiesības; (6) korporatīvā
=un tiesiskais statuss; (7) iespējamie ierobežojumu limiti ārējām izpausmēm; (8) nonderogability. (Ed.
j*. *«hia G., Cole Durham W., Lindholm T„ Tahzib-Lie. Facilitating Freedom o f Religion or Belief: A Deskbook.
0s Mārtiņus Nijhoff, 2004, p. xxxvii-xxxix)
- - -.n. H. R The Right to Freedom o f Religion. A Critical Review. Constitutional Law Ed. by Wahlgren O.
fc e ta o lm : Stockholm Institute for Scandinavian Law, 2007, p. 237.
*
. - :-.>kis L. Baznīca un Liturģija. Austrālijas latviešu Evaņģēliski luterisko draudžu apvienība, 1997,
ķ«p .

* i • krēti sods ir paredzēts '‘par reliģisku rituālu tīšu traucēšanu, ja tie nepārkāpj likumu un nav saistīti
w ■ ■ ':as tiesību aizskaršanu”. Krimināllikuma komentāros skaidrots, ka reliģisku rituālu traucēšana var
kā “nelikumīga dievnama slēgšana; aizliegums noturēt kulta ceremonijas, veikt tādus reliģiskus riv-j laulības, kristīšana, nelaiķa izvadīšana; vardarbība pret personu, kas piedalās šādā rituālā, vai kulta
ummrrT. (Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs Nr. 2. Sevišķā
m.— - : ga: firma AFS, 2007, 313. lpp.). Panta izpratnē vainīgais, traucējot reliģiskus rituālus, var vērsties kā
3F" : id ā li reģistrētu reliģisku apvienību un tās locekļiem, tā ari pret atsevišķiem ticīgajiem. (Krastiņš U.
Hi-~ '^krimināltiesības. Vispārīgā un sevišķā daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999,195. lpp.)
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ēkās, tiesības veikt reliģiskus rituālus publiskā telpā, tiesības uz reliģisku diētu un ēdi;-_
sagatavošanu saskaņā ar savas reliģijas priekšnoteikumiem (piemēram, ebreju Koštjm
tiesības), tiesības uz dzīvnieku nogalināšanu saskaņā ar reliģiskiem priekšrakstiem
sības uz medicīniskām manipulācijām saskaņā ar savu reliģiju,65 tiesības tikt apbec::^~
saskaņā ar savas reliģijas rituāliem, tiesības saņemt reliģisko palīdzību (aprūpi) saskaaa
ar savas reliģijas rituāliem, tiesības uz reliģisku svētku svinēšanu, tiesības atturētie? z»
dalības reliģiskos rituālos (piemēram, Somijas konstitūcijas 11. panta otrā daļa).
44. Tiesības izplatīt (propagandēt) savu reliģiju ir ļoti plašas: misionārisms, svētccjijum i, reliģiskas literatūras izplatīšana, reliģisku viedokļu izplatīšana plašsaziņas līd ztiļos, uz reliģiju balstītas labdarības organizēšana utt. Šai kategorijā var ierindot ja u ti mu par reliģiska apģērba (arī simbolu) nēsāšanu. ECK 9. pants neaizsargā itin visa? ir
reliģiju motivētas un iedvesmotas rīcības, kā arī ne vienmēr nodrošina tiesības rīkoi.r
atbilstoši reliģiskajam uzskatam, jo demokrātiskā sabiedrībā, kur paralēli pastāv vairi
kas reliģijas, ir jārēķinās ar iespējamiem ierobežojumiem, lai m aksim āli samērotu čažādu reliģisko grupu intereses un respektētu ikviena brīvības. Valstij ir nozīmīga lcrct
šajā dažādu reliģiju līdzās pastāvēšanas organizēšanā. Līdz ar to valstij ir pienāku ~
nodrošināt dažādu reliģisku grupu savstarpēju toleranci un iecietību, un tas panākaar likum u.66
45. Tiesības neticēt (negatīvā reliģijas brīvība). Jau 18. gs. parādījās doma, ka visārr
personām jāpiemīt pilnai brīvībai uz reliģisko pārliecību: ne tika brīvībai uz savu skatr _
mu par reliģiju, bet arī brīvībai no reliģijas.67 Reliģijas brīvības klauzula, kas ietverta Sa
tversmes 99. panta pirmajā teikumā, ietver tiesības brīvi ticēt vai neticēt un praktizēt а
nepraktizēt ticību,68 no tā izriet reliģijas brīvības iedalījums pozitīvajā reliģijas brīvībā _r
negatīvajā reliģijas brīvībā. Tā tiesībām atteikties no reliģiskās izglītības vai tiesībām с ;
alternatīvu izglītību nav jābūt expressis verbis noteiktām valsts pamatlikumā (piemēram
Japānas konstitūcijas 20. pants), bet tās izriet automātiski no reliģijas brīvības iepriekiminētā iedalījuma pozitīvajā un negatīvajā brīvībā. Līdzīgi ir ar tiesībām uz reliģiskrituālu veikšanu, bez kurām reliģijas brīvība nav iedomājama. Ir valstis, kas tiesības i_
atteikšanos no dalības reliģiskos rituālos expressis verbis ieraksta savā pamatlikumā (pie
mēram, Somijas konstitūcijas 11. panta otrā daļa, Polijas konstitūcijas 53. panta septītā
daļa, Veimāras konstitūcijas 136. panta piektā daļa), taču neatkarīgi no tā šādas tiesība:
pastāv arī tajās valstīs, kas atzīst reliģijas brīvību. To ir atzinusi arī ECT.69 Līdzīgi ir ar
citām tiesībām, kas izriet no reliģijas brīvības.
65 Pirmām kārtām domāta ebreju vīriešu dzimumlocekļa priekšādiņas apgraizīšana, jo Tora liek veikt apgrābi
šanu katram ebreju zēnam astotajā dzīves dienā - kā Visaugstākā un sentēva Ābrama savienības zīmi.
66 ECT spriedums Dogru v. France. 27058/05,04.12.2008.
67 ASV tēvs dibinātājs T. Džefersons nepaguris proponēja, ka “All persons shall have fu ll and free liberty r
religious opinion; nor shall any be compelled to frequent or maintain any religious institution: freedom fo r re
ligion, but also freedom from religion.” (Gaustad E. S. Faith o f Our Fathers: Religion and the New Nation.
Francisco: Harper&Row, 1987, p. 38.)
68Vildbergs H. J., Feldhūne G. Atsauces Satversmei: mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003,120. lpp.
69 Tā savulaik Sanmarino tautas priekšstāvjiem, stājoties amatā, bija jāzvēr pie Bībeles, neskatoties uz ::
reliģisko pārliecību: “[..] E s,..., zvēru pie Bībeles, ka būšu labticīgs un ievērošu Republikas konstitūciju.” ECT
šādu obligātorisku Svēto rakstu iekļaušanu zvērestu tekstā uzskata par pretēju reliģijas brīvības principal:
jo netika dotas iespējas izmantot no principa izrietošās negatīvās tiesības. (ECT spriedums Buscarini ar.-š
Others v. San Marino. 24645/94,18.02.1999.)
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46. Tiesības mainīt savu reliģisko pārliecību nozīmē arī tiesības saglabāt savu reli
ģisko pārliecību un vardarbīga spiediena gadījumā arī tiesības saņemt valsts aizsardzību
rret šādu spiedienu (prozelltism u). Reliģijas brīvība sargā cilvēku no piespiedu ietekmē
šanas no ārpuses (piemēram, piespiedu ideoloģiskas indoktrinācijas, piespiedu psihofarmakoloģisko līdzekļu ievadīšanas, pacifista iesaukšanas militārajā dienestā).70 Reliģijas
.ietās neviens nedrīkst tikt spiests ne rīkoties pret savu sirdsapziņu, ne arī tikt traucēts
rīkoties, ievērojot saprāta robežas, saskaņā ar savu sirdsapziņu - gan privāti, gan publis
ku. gan vienatnē, gan biedrojoties ar citiem.71 Tiesības uz reliģisko brīvību (..) ir cilvēka
personiskās tiesības uz pilsonisko brīvību, tas nozīmē būt pasargātam saprātīgās robežās
no ārējas piespiešanas reliģiskajā ziņā, ko veiktu politiskā vara. Šīm dabiskajām tiesībām
:r iātiek atzītām sabiedrības juridiskajā iekārtā tādā veidā, lai tā kļūtu par civiltiesību
sastāvdaļu.72 Konstitucionāla aizsardzība paturēt (vai mainīt), tāpat kā nosacījums, ka
reliģiskā pārliecība nevar būt par pamatu kriminālatbildībai, ir expressis verbis noteikta
tīudzu valstu konstitūcijās (piemēram, Igaunijas konstitūcijas 41. pants).
47. Tiesības uz savas reliģijas (reliģiskā pārliecības) aizsardzību (piemēram, simbolu
ir tikpat plaši interpretējamas tiesības kā tiesības uz reliģiskiem rituāliem. Valstij
_r pienākums nodrošināt indivīdiem un/vai reliģiskām organizācijām darbības sfēru,
e_r pasaules uzskats var attīstīties un būt pasargāts no citu ticības virzienu piekritēju
tu konkurējošo reliģisko grupu uzbrukumiem vai ierobežojumiem.73 Pie šīm tiesībām
rez šaubām ir pieskaitāmas tiesības uz reliģisko izglītību, kas ietver tiesību apakšgrupu
~rsības saņemt savas reliģijas apmācību, tiesības uz reliģiskas izglītības mācīšanas no
drošināšanu, tiesības uz garīgā personāla apmācību, tiesības uz reliģiski izglītojošas lite-irūras iespiešanu un izplatīšanu u.c.). Jāatzīmē, ka tiesības uz savu bērnu audzināšanu,
ralitoties uz savu reliģisko pārliecību, ir atzīta vairākos ECT spriedumos, kā arī daudzu
E5 valstu konstitūcijās (piemēram, Rumānijas konstitūcijas 29. panta sestajā daļā).
48. Juridisko personu (reliģisko organizāciju) tiesības uz reliģijas brīvību. Jau pirr-i' I neatkarības laikā juridiskajā literatūrā tika secināts, ka “baznīca arvien ir bijusi
f
atsevišķs, pa tstāvīgs organ ism s valstī ar sa vām iekšējām n o r m ā m un sa vu pārvaldi,
līdzekļiem, sa viem īpa šu m iem un sa vu tiesu un viņai, kā arī atsevišķiem tās or№
m atU m ir juridiskas p erso n a s tiesības”.74 Kā jau minēts, reliģijas brīvība attiecināma arī
xz uridiskām personām tiktāl, ciktāl to vispār var attiecināt. Kā juridiskajā literatūrā
m ē t s - reliģijas brīvība ir individuāla tiesība ar kolektīvu dimensiju, kuras realizācija
Rbt notikt kopā ar citiem.75 Tās reliģijas brīvības tiesības, kuras var attiecināt uz juriE. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Satversme un cilvēktiesības: gadagrāmata
Cilvēktiesību Žurnāls Nr. 9-12. Rīga: LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, 2000, 32. lpp.
Ina II koncils, Dekl. Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966), 930. lpp.; sal. pats, Past, konst. Gaudium
26: AAS 58 (1966), 1046. Citēts pēc: Katoliskās Baznīcas katehisms. Rīgas metropolijas kūrija. Rīga,

524. lpp.
cās Baznīcas katehisms. Rīgas metropolijas kūrija. Rīga: 2000, 524. lpp.
•gs H. J., Feldhūne G. Atsauces Satversmei: mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003,

iTOs V. Valsts un baznīcas kopība. Jurists, 1938, Nr. 3/4 (89/90), 50. lpp.
H. P. The Right to Freedom o f Religion A Critical Review/Constitutional Law Ed. by Wahlgren O.
: Stockholm Institute for Scandinavian Law, 2007. p. 230.
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diskām personām, pamatā (ar atsevišķiem izņēmumiem) ir attiecināmas uz reģisrr: izm
reliģiskām organizācijām.76 Tām reliģiskajām organizācijām, kuras nav reģistrējusL- dk
reliģiskas organizācijas, atsevišķas tiesības piemīt nevis kā juridiskai personai, be: ģjbi
kā šīs reliģijas sekotājiem - atsevišķiem indivīdiem (piemēram, tiesības uz vieni m: ~i
attieksmi, bērnu audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko pārliecību). Reģistrācijas in stz ū J
reliģiskām organizācijām nav obligāts priekšnosacījums darbībai, bet apliecinājuma
valsts to atzīst un nepamatota darbības ierobežošana nenotiks. Reģistrācija ir apbedī
nājums, ka reģistrētā reliģiskā organizācija ir atbilstoša ECK 9. panta kritērijiem ie: r
“neapstrīdama, nopietna, vienota un nozīmīga”.77 Jāatzīmē, ka no iepriekšminētā izrdl
arī tiesības apvienoties reliģiskās organizācijās. Reliģijas brīvība pirmām kārtām attiertnāma uz indivīda iekšējo apziņas sfēru, tomēr tai pašā laikā runa nav tikai par teorēt.>-_
dabas pārdomām un sajūtām, jo tiek aptverti dažādi konkrēti sociālās dzīves aspe-~.
Piemēram, cilvēkiem ar atšķirīgu reliģisku pārliecību nevar rasties neērtības, pulcējoša;
vienkopus.78 Reliģijas brīvība nozīmē cilvēka tiesības brīvi paust savu ticību, ne tika.
atrodoties vienatnē savā privātajā teritorijā, bet arī atrodoties kopā ar citiem, atrodovr
publiskā telpā un kopā ar savas reliģijas paudējiem.79
49.
Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no savas reliģiskās pārliecības ir a: :
sargājama tiesība arī saskaņā ar Satversmes 91. pantu. Vienlīdzības principa pārkāpu::,
balstoties uz reliģiju, ir aizliegts, un Reliģisko organizāciju likuma legāldefinīcijā (4. pan
ta pirmajā daļā) noteikts, ka tieša vai netieša iedzīvotāju tiesību ierobežošana vai priekš
rocību radīšana iedzīvotājiem, kā arī jūtu aizskaršana vai naida celšana sakarā ar vin.
attieksmi pret reliģiju ir aizliegta. Par personu reliģisko jūtu aizskaršanu vai naida cel
šanu sakarā ar šo personu attieksmi pret reliģiju vai ateismu Krimināllikuma 150. pants
paredz brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem vai piespiedu darbu, vai naudas sodu līc:
četrdesmit minimālajām mēnešalgām.80 Jāpiezīmē, ka atsevišķi reliģijzinātnieki ir pat
duši viedokli,81 ka “reliģisko jūtu aizskaršanas” vietā ir pareizāk runāt par “naida runu
kas nozīmē mutiski vai rakstiski izteiktus aicinājumus uz vardarbību, indivīdu un gru
pu tiesību nepamatotu ierobežošanu, aizvainojošu vai pazemojošu vārdu lietošanu, ka*
kurina naidu. Ar to acīmredzami domājot, ka personai nodarītu aizskārumu ir grūtāk
vērtēt nekā reliģiju noniecinošas verbālas izpausmes.
76 Skat. Satversmes tiesa. Lēmums par tiesvedības izbeigšanu. 2002-07-01, 11.11.2002.
77 ECT spriedums Campbell and Cosans v. United Kingdom. 7511/76; 7743/76, 25.02.1982.
78 Serrano J. S., Sāncchez C. O. Extensions to the fundamental right o f religious freedom. Pieejams: http://infoS.
juridicas.unam.mx/cont/2/arc/arc6.htm .
79 ECT spriedums Kokkinakis v. Greece. 14307/88, 25.05.1993.
80 Krimināllikuma komentāros par Krimināllikuma 150. pantu atzīmēts, ka no objektīvās puses tā ir aktīva
darbība, kura var izpausties kā personas tiesību tieša vai netieša ierobežošana; jebkuru priekšrocību radī
šana personām; personu reliģisko jūtu aizskaršana; naida celšana. Šīs darbības tiek veiktas sakarā ar cietušā
attieksmi pret reliģiju vai ateismu. Reliģiskās jūtas var aizskart, pazemojot personu, nepieklājīgi izsakoties
par viņu, noniecinot personas attieksmi pret reliģiju vai ateismu utt., ko var izdarīt mutveidā, rakstiski vai
ar darbību. Naida celšana nozīmē izplatīt mutiski vai rakstiski, plašsaziņas līdzekļos vai citādi idejas, teorijas
un uzskatus vairāk vai mazāk plašā personu lokā, lai izraisītu šo personu naidīgu attieksmi pret kādas citas
reliģijas pārstāvjiem vai ateistiem. (Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais
komentārs Nr. 2. Sevišķā daļa. Rīga: Firma AFS, 2007, 3 1 1 .- 3 1 2.1pp.)
81 Krūmiņa-Koņkova S., Tēraudkalns V. Reliģiskā dažādība Latvijā. Rīga: īpašu uzdevumu ministra sabied
rības integrācijas lietās sekretariāts, izdevniecība “Klints”, 2007, 89. Ipp.
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50. Reliģijas brīvības ierobežošana. Pat valstis, kuras savās konstitūcijās (piemēram,
L:etuvas konstitūcijas 27. panta pirmā daļa) nosaka, ka reliģijas brīvība ir absolūta (neierorežojama), paredz, ka tā tomēr ir ierobežojama “ar likumu, ja tas nepieciešams sabiedrības
irošibas, sabiedriskās kārtības, cilvēku veselības un tikumības, kā ari citu personas pamateslbu un brīvību aizsardzībai” (Lietuvas konstitūcijas 26. panta ceturtā daļa). Reliģijas brī~ba ir ierobežojama, lai varētu samierināt dažādu reliģiju piekritēju un grupu kontroveraāli pretējus uzskatus. Valstī, kas sevi deklarē par demokrātisku, ir jāpieņem, ka, vairākām
-riiģijām pastāvot līdzās, reliģijas brīvības izpausmes var pakļaut zināmiem samērīgiem ie■ ražojumiem. Tas ir nepieciešams, lai saskaņotu dažādu reliģisku grupu intereses un no
ris in ā tu cieņu pret ikvienas personas pārliecību.82 Lai pamattiesības ierobežojums būtu
rrilstošs Satversmes 1. pantam, arī reliģijas brīvības ierobežojumam jābūt noteiktam ar
_v -imu un mērķim jābūt leģitīmam.83Tam jābūt samērīgam ar leģitīmo m ērķi84un jākalpo
r : teiktam uzdevumam - jāaizsargā citas konstitucionāla ranga vērtības85vai citas svarīgas
rrereses, kuru aizstāvēšanai ierobežojums ir vajadzīgs.86 Ar reliģisko pārliecību nevar at
taisnot noziegumus vai likumu nepildīšanu. Reliģijas brīvība nevar kalpot par likumpārkā: oma attaisnojumu, tāpēc sabiedrības interesēs šādas izpausmes ir ierobežojamas.

D. Baznīcas atdalītība no valsts (99. panta otrais teikums)
51. Latvijas Satversmes 99. panta otrajā teikumā ir iekļauta baznīcas atdalītības no
*£ iīs klauzula, kas nosaka Latvijas valsts attieksmi pret reliģiju un reliģiskām organi
zācijām. Tas nozīmē, ka valstij vienādi jāattiecas kā pret saviem pilsoņiem, tā arī pret
* _ nīcām, nešķirojot tās pēc konfesionālām pazīmēm.
52. Valsts un baznīcas atdalītības principu nepārkāpj līgumi starp valsti un baznīcām,
i ī arī speciāli likumi, kas pieņemti Latvijā, jo tie nereglamentē jautājumus, kas ietilpst
"ivzisko organizāciju kompetencē. Šādi valsts pauž savu īpašo attieksmi pret konkrētām
z.skām organizācijām.
53. Valsts uzticība nevar būt motivēta tikai ar organizācijas konkrēto reliģisko oriena c ru . Jau 1922. gadā Satversmes sapulcē, apspriežot Satversmes II daļas projektu, kurā
ar i atdalītības klauzula, deputāti pauda viedokli, ka baznīca nedrīkst konkurēt ar valsts
« iru . Baznīcas tuvināšanās valstij var nest ļaunumu pašai baznīcai. Sociāldemokrātu
pārstāvji kā atdalītības pamatnosacījumu minēja to, ka baznīcai “nevajadzētu saņemt no
mxi5Cs nekādus līdzekļus priekš savas uzturēšanas”.87 Valsts var atbalstīt reliģisku organiāc r ii ar reliģiju nesaistītu mērķu īstenošanā, piemēram, finansējot baznīcas kultūrvēsnr- -ko pieminekļu atjaunošanu, kas ir visas nācijas vērtība, atbalstot baznīcas sociālo
.Lirru sabiedrības sociāli neaizsargāto locekļu aprūpē. Valsts šos un citus pasākumus var
a r i s t ī t kā tieši, tā pastarpināti (ar nodokļu atvieglojumiem).
* r 77 spriedums Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova. 45701/99, 03.12.2001.
P
Satversmes tiesa. 2005-19-01. 22.12.2005. 9. punkts; Satversmes tiesa. 2005-18-01. 14.03.2006.
E . 3*mkts.
•"Suc. Satversmes tiesa. 2-1-12-01.19.03.2002. 3.1. punkts.
* StaL Satversmes tiesa. 2005-19-01. 22.12.2005. 9. punkts.
* i i - Satversmes tiesa. 2006-42-01. 16.05.2007. 10. punkts.
pLar.~ as Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
š. sēdes stenogramma, 681., 692. Ipp. (01.02.1922).
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54. Katra valsts atkarībā no tās vēstures, valdošajām tradīcijām un iedzīvotā _
izplatītajām reliģijām izvēlas sev optimālāko risinājumu88 jautājumā par attiecībām a*
baznīcu. Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados valsts un baznīcas attiecīb _
dēļus klasificēja vienkāršoti, jo tika pieņemts, ka pastāv vien divi modeļi, kas ir -.-ja*
otra pretmeti. Pirmais tika dēvēts par baznīcas un valsts apvienības veidu, bet otii-> —
par baznīcas un valsts nošķiršanas veidu.89 Šobrīd šī situācija kļuvusi niansētāka, la.
kopumā ņemot šāds iedalījums ir pieņemams arī mūsdienās.
55. Starp Eiropas Savienības 27 valstīm ir tādas, kur pastāv striktais baznīcas atdaJMbas modelis (piemēram, Francijas laïcité modelis aizliedz jebkuru reliģisku simbolu i«®J
tošanu, nēsāšanu publiskā iestādē),90 mērenais baznīcas atdalītības modelis (piemēri.-..
Baltijas valstis, Vācija, Polija, Ungārija, Spānija un Itālija) un valsts baznīcas m o o d *
(piemēram, Malta,91 Norvēģija, Dānija un Apvienotā Karaliste, kur valsts galva viet^a.kus ir baznīcas vadītājs un baznīcas iekšējie jautājumi tiek aplūkoti valsts tiesā). Visirr ie
tītākais Eiropā ir tieši mērenais baznīcas atdalītības modelis, bet valsts baznīcas m o č s »
ir galvenokārt monarhijās (izņēmums ir Zviedrija un Spānija).92 Valsts baznīcas pastā r
šana, protams, ir cieši saistīta ar konkrētajiem apstākļiem, tradīcijām,93 kamēr atdalīti: _
modelis vistiešāk izriet no politiskās izšķiršanās. Tā, piemēram, Zviedrija 2000. gaaī
no valsts baznīcas modeļa pārgāja uz baznīcas atdalītības modeli, kamēr kaimiņva_icNorvēģija nesaskatīja vajadzību pēc šādas reformas.94 Eiropas Cilvēktiesību komisija sa
vulaik atzina95 - kamēr valsts baznīcas sistēma nepārkāpj ECTK 9. pantu un pilsoņiem
valsts baznīcās dalība nav obligatoriska,96 tikmēr šo modeli nevar atzīt par nosodāmu
88 Krūmiņa-Koņkova S., Tēraudkalns V. Reliģiskā dažādība Latvijā. Rīga: īpašu uzdevumu ministrijas sabkcribas integrācijas lietās sekretariāts, izdevniecība Klints, 2007, 77.-78. lpp.
89 Feijs A. Par svēto un labo. Rīga: Valters un Rapa, 1936, 76. lpp.
90 Conseil d’Etat, 10 March 1995, Fatima et Fouzia Oukili c. Collège Xavier Bichat de Nantua.
91 Maltas Republikas konstitūcijas 2. panta pirmā daļa nosaka, ka Maltas reliģija ir Romas katoļu baznīcas reliģija.
92 Tā piemēram, Grieķijas Republikas konstitūcijas 3. panta pirmā daļa nosaka: Grieķijas valdošā baznīca r
Grieķijas Jēzus Kristus Ortodoksālā baznīca. Islandes konstitūcijas 62. pants nosaka: Evaņģēliski Luteriski
baznīca ir Islandes valsts baznīca, kura ir valsts atbalstīta un aizsargāta. Argentīnas Republikas konstitūcik»
2. pants nosaka: Argentīnas federālā valdība atbalsta Romas katoļu baznīcas reliģiju. Monarhiem šādi.valstīs ir duāls statuss, jo viņi ir valsts un baznīcas galva vienlaikus. Piemēram, Norvēģijas un Apvienoti.Karalistes monarhi ir augstākās reprezentatīvās personas gan valsts varai, gan valsts baznīcai. Norvēģi'L-monarhs saskaņā ar konstitūciju ir Norvēģijas Karalistes Nacionālās baznīcas galva (16. p.), bet Apvienota
Karalistes monarhs saskaņā ar Kronēšanas zvēresta aktu ir Anglikāņu baznīcas galva un aizstāvis. ApvienotiKaralistes monarhs līdzīgi norvēģu kolēģim nevar būt, piemēram, katolis vai musulmanis un var precēti«
vienīgi ar savas ticības pārstāvi. Apvienotās Karalistes monarham ir jāzvēr saglabāt un aizstāvēt A nglikār.
baznīcu, savukārt anglikāņu garīdzniecība zvēr uzticību britu karaļtronim. Svarīga britu monarha reliģiski;
prerogatīvas sastāvdaļa (līdzīgi kā norvēģu kolēģim) ir pienākums iecelt savu “vietnieku” baznīcā - Anglim
baznīcas arhibīskapu. Tāpat Apvienotās Karalistes monarhs ieceļ premjerministra ieteiktos kandidātus baz
nīcas apriņķu pārziņu amatā. (Balodis R. Apvienotās Karalistes monarha prerogatīvu specifika un izpausme
mūsdienās. Likums un Tiesības, 2004, 6. sēj., Nr. 10 (62)).
93 Bergrāvs E. Valsts un Cilvēks. Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2004, 297. lpp.
94 Ir valstis, kas par oficiālo reliģiju nosaka kādu reliģiju, turpat paredzot, ka ikvienam valsts iedzīvotājam ir
reliģijas brīvības tiesības (piemēram, Norvēģijas konstitūcijas 2. p.).
95ECT spriedums Darby v. Sweden. 11581/85,23.10.1990.
96 Martinez-Torron I., Navarro-Valls R. The Protection o f Religious Freedom in the System o f the Council of
Europe. Ed. by Bahia G., Cole Durham W., Lindholm T., Tahzib- Lie. Facilitating Freedom of Religion or Belief.
A Deskbook. Oslo: Mārtiņus NijhofF, 2004, p. 217.
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56.
Baznīcas atdalīšana no valsts nav pamattiesību, bet gan valsts institucionālās ie
birtas jautājums. Latvijā savulaik bija šaubas par 99. panta otrajā teikumā noteiktās bazz ī:as atdalītības no valsts iekļaušana. Interesanti, ka atdalītība kā konstitucionāls princips
apšaubīts gan Satversmes sapulcē, apspriežot Satversmes otrās daļas projektu,97 gan
iri spriežot par Pamattiesību daļu pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu beigās.98 Tomēr
latzīst, ka valsts un baznīcas attiecību jautājums ir atrunāts lielākajā daļā valstu. Latvijā,
i Satversmes 99. pantā nebūtu otrā teikuma, tik un tā pastāvētu baznīcas atdalītības no
»5_>ts modelis, jo tas izriet no Satversmes interpretācijas. Satversmes sapulce savulaik ir
rik atīju si K. Irbes ierosinājumu Satversmi iesākt ar Dieva piesaukšanu: “Pateikdamās
^varenam Dievam par iegūto brīvību Latvijas tauta savā brīvi vēlētā Satversmes Sapul.r ;r nolēmusi dot sekojošu valsts Satversmi”.99 Satversmes sapulce ir noraidījusi šādu
MTversmes preambulu, kurā būtu piesaukts Dievs. Debatēs par šo priekšlikumu skaidri
ry_āias Satversmes tēvu attieksme pret reliģiju. Satversmes sapulces loceklis P. Sīmanis
* : rīdīja, ka atsauce uz Dievu izveidotu nelāgu asociāciju par valsts lojalitātes saistību ar
': - iu .100Vēl Satversmes tēvi norādīja, ka Latvijā šādai atsaucei iztrūkst attiecīgas tradīzras (F. Cielēns)101 un Dieva pieminēšana uzskatāma kā nelāga cariskā režīma pagātnes
r pārnes palieka (A. Petrēvics).102 Pret Dieva pieminēšanu Satversmē iestājas F. Trasūns
ar rībeles bausli (Tev nebūs Dieva vārda nelietīgi velti valkāt).103 Diskusijās nepārprotar_ rarādās reliģijas elementu formālais raksturs Latvijas valsts simbolikā - pamatojot
I
a piesaukšanas nelietderīgumu Satversmē, atsevišķi deputāti (A. Klīve) pievēršas
r Dieva vārda lietošanai valsts himnā. Viņš diskusijās atzīmēja, ka himna “Dievs, svētī
Lar.Tiu” tiek dziedāta “nevis tādēļ, ka tā iesākas ar vārdu “Dievs”, bet tādēļ, ka viņa ir
~ iiu himna”. Priekšlikums preambulu sākt ar atsauci uz Dievu tiek noraidīts (par - 17
pret - 68, atturas - 47 un klāt nav 19). Ņemot vērā, ka šīs diskusijas ir nevis par
Sar* ersmes otro daļu, kas netika pieņemta, bet gan Satversmes pamatteksta apspriešanas
are rerējums, šī diskusija par preambulu ir ļoti nozīmīgs interpretācijas avots, kas norāda
Latvijas Republikas laicīgo raksturu.
Baznīcas atdalītības no valsts būtība savulaik ir izkristalizējusies, debatējot Sat
īt - - —es sapulcē 1922. gadā. Satversmes sapulces loceklis A. Petrēvics (sociāldemokrāts
r-iiin e k s) ir šādu izteikumu autors: “Reliģijai un reliģiozām vietām ir jāpaliek savā vietā,
ir r lm ir vieta baznīcā, bet ne parlamentā un politikā.104Valsts vara skatīsies uz baznīcu * .jr .v a s Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922.). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
■ īE is sēdes stenogramma, 640.-643. lpp. (31.01.1922.).
*
E. Piezīmes par Satversmes 8.nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Satversme un cilvēktiesības: gadagrāmata
№
IUvēktiesību Žurnāls Nr. 9-12, LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta izdevums Rīga, 2000,

— *?’• _ ir va.s Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, IV
" sēdes stenogramma, 134. lpp. (04.11.1921).
" īfcrpat, 150. lpp.
1 ~_~.it. 135. lpp.
* iirp a t, 136. lpp.
* ā irra t, 139. lpp.
* 1-2t t ī 5 Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922.). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, IV
«acsā sēdes stenogramma, 136. lpp. (04.11.1921.).
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un tas tai ir jādara - lai baznīca nemēģina valsti sagāzt. Ja baznīca to darīs, tad valst- vj*
še iejaukties; bet baznīcas iekšējās lietās, kā tā izpilda savu kultu, kā mācītāji teic n z t J
sprediķus, kādus sprediķus teic, tanīs lietās valsts vara neiejaucas.105 Tagad mums к r ā 
majiem ir jāuzstājas par to, lai baznīca nenodarbotos ar tām lietām, kas viņai nepiekrīt ж
valsts lietām, ar valsts pārvaldību, lai viņa nenodarbojas ar aģitāciju no kanceles par ггг
lamenta vēlēšanām, par tiem likumiem, kādi tur jāizdod. Lai viņi māca savus baznīca.- ju
kumus, savas baznīcas ieražas un tikumus - lai viņi tos sludina no kanceles un neieia__
valsts darīšanās (..). Mēs gribam panākt, lai valsts baznīca Latvijā nepastāv un lai ne v k a »
ne otra no Latvijā pastāvošām reliģijām - ne katoļu, ne pareizticīgo, ne protestantu - re
var baudīt nekādas priekšrocības.”106 Satversmes komentējamā pantā noteikto a td a lītie
saturu interpretēt var atkarībā no nozīmes, kādu likumdevējs ir ielicis šai 99. panta otraa
teikumā, jeb “ielasīt” atkarībā no attiecīgās valsts tiesībzinātnes atziņām par atdalītn*.
Tas ir tāpēc, ka valstīs eksistējošie atdalītības modeļi ir ierindojami no “striktas” līdz ~ :
rēnai” (dažkārt šo modeli dēvē arī par “kooperatoru” modeli).
58. Striktās atdalītības viedoklis ietver virkni kategorisku tiesisku maksimu:107
(1) valsts nedrīkst iejaukties reliģisko organizāciju iekšējās lietās, pēdējās savukārt
nedrīkst iejaukties valsts lietās;
(2) reliģisko organizāciju vienlīdzības atzīšana valsts priekšā;
(3) reliģijas ieskaitīšana privāttiesību sfērā;
(4) reliģiskajām organizācijām tiek liegts pildīt jebkādas valsts funkcijas;
(5) reliģisko organizāciju politiskās aktivitātes ierobežošana, arī politisko partiju c_bināšanas aizliegums;
(6) reliģiskās organizācijas izolētas no laicīgās (valsts) izglītības, veselības, sociāli
aizsardzības u.c. publiskās sfēras;
(7) reliģiskām organizācijām vispār netiek sniegts valsts finansiāls atbalsts (arī no
dokļu atlaižu formā vai tml.).
Hrestomātisks striktās atdalītības paraugs ir ASV, jo Augstākā tiesa ir izveidojusi kor
krētu juridisku doktrīnu, kas iespaido arī pārējo pasauli. Strikta atdalītība izriet no ASV*
Konstitūcijas Pirmā labojuma “Valsts Baznīcas iedibināšanas aizlieguma klauzula'
(.Establishment Clause), kas liedz reliģijai atbalstu pretēji Eiropas Savienībā izplatīta:
praksei. 1791. gadā ASV Konstitūcijas Pirmajā labojumā definētā valsts un baznīcas at
dalītība ir perfekta un jēdzieniskajā ziņā nepārprotama - valsts ar baznīcu nevar veidot
neko kopīgu. ASV atzīta ir tā sauktā Lemona pārbaude (the L emon test - angļu vai.), kas
izriet no L em on v. K urtzm an lietas atziņām. Pirmkārt, valsts likumiem jābūt sekulār.
tendētiem, respektīvi, mērķim ir jābūt laicīgam, nesaistītam ar reliģiju [the statute mus:
h a ve a secu la r legislative p u rp ose], otrkārt, valsts rīcība (likums, administratīvs lēmumi
I05Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Riga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
sesijas 7. sēdes stenogramma, 644. lpp. (31.01.1922.).
106 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
sesijas 7. sēdes stenogramma, 645. lpp. (31.01.1922.).
107 Подопригора RA. Государство и религиозные организации (административно-правовые вопросы
Алматы: Издательский дом Аркаим, 2002, с. 104.
108 Dreisbach Daniel L. Thomas Jefferson and the Wall o f Separation between Church and State. New York:
New York University Press, 2002.
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u.tml.) nedrīkst reliģiju nedz ierobežot, nedz atbalstīt [its p rin cip a l o r p r im a r y effect m ust
be o n e that n eith er a d v a n ces n o r inhibits religion ], treškārt, valsts nedrīkst sekmēt reliģi
jas uzplaukumu, nedz arī to mazināt [the statute m u st n ot f o s t e r an ex cessive g o v e r n m e n t
en ta n g lem en t w ith religion].109 Kā norāda Hārvarda universitātes konstitucionālo tiesību
profesors Lorenss Tribe (L aurence H. Tribe),110 ASV Augstākā tiesa savos lēmumos bieži
norāda uz nepieciešamību valdībai ievērot neitralitāti attiecībā pret reliģiju. Balstoties uz
Augstākās tiesas precedentu analīzi, profesors secina, ka valdības rīcība, kas nav “sekulāra”, ir pretrunā ar ASV Konstitūciju. Sekām, kuras rodas likuma ietekmē, ir jābūt sekuiārām. Valsts nedrīkst nevienu diskriminēt ar savu rīcību,111 un, tai iejaucoties, valdības
interesei ir jābūt nepārprotamai. ASV modelim tuvi ir Austrālijas un Francijas modeļi,
līd zīgi ASV arī Austrālijas konstitūcijas 11. pants nosaka, ka federācijā nedrīkst pieņemt
ebkādu likumu, kas iedibinātu kādu reliģiju, bet šāda prakse Francijā ir nostiprinājusies
laicīguma” (laïcité) koncepcijā, kas iekļauta arī konstitūcijas 1. pantā. Praksē ir būtis
kas atšķirības šais modeļos (piemēram, galvassegu jautājums), taču kopīga ir principiālā
nostādne par valsts atbalsta (vienalga - finansiāla, politiska vai tiesiska) liegšanu baznī
cai.112 Tai pašā laikā par kopējo Eiropas Savienības praksi var uzskatīt izplatīto valsts fi
nansiālo atbalstu reliģiskajām organizācijām.113 lāatzīmē, ka arī striktā modeļa nometnē
nav vienotas izpratnes par modeļa galējām robežām. Tā ASV skolās nav problēmas ar
fčīas lakatu nēsāšanu, Francijā tos aizliedz. ASV kategoriski nefinansē reliģiskas mācību
iestādes, Francijā to dara, utt.
59. Mērenā atdalītība var izpausties ļoti atšķirīgi. Latvijā, piemēram, valsts skolās tiek
—Icīta ticības mācība, bet baznīcām ir tiesības slēgt laulības. Savukārt Vācijā valsts ieka
sē “baznīcu nodokli” utt. Dažas valstis, piemēram, Ungārija tā arī ieraksta savā konstitū~ā (60. panta trešā daļa), norādot, ka “baznīcas funkcijas ir nodalītas no valsts”. Tomēr
g arīgākais, ka arī valstīs, kur pastāv mērenās atdalītības modelis, netiek apšaubīts valsts
lizliegums iejaukties reliģisko organizāciju iekšējās lietās un pēdējo aizliegums iejaukties
£sts lietās - valsts un baznīcas ir institūcijas ar diviem pilnīgi dažādiem uzdevumiem,114
* -jitieau C. J. Adjudicating Constitutional Issues. Oceana Publications, 1985, p. 322.
10 Tribe L. H. American constitutional Law. 2nd ed. New York: The Foundation Press, 1988, p. 1188.
klib., p. 1214.
- ASV gadījumā atšķirībā no Francijas vēl ietilpst arī aizliegums ierobežot reliģiju. Francijā ar Valsts prezi
denta atbalstu tiek veidotas Sektu pētīšanas padomes, savukārt ASV ir nostiprinājies neitralitātes koncepts
s e c īb ā uz iejaukšanos reliģisko organizāciju darbībā. ASV Augstākā tiesa Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205
- - ~2) lietā savulaik ir secinājusi, ka valsts sankcionētās reliģijas brīvības ierobežošanas procesā jābūt pēc
es>ēīas mazāk ierobežojošu faktoru un valsts interesei, iejaucoties baznīcu lietās, ir jābūt nepārprotamai.
Ccā lietā - Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971) izgudro slaveno “Lemona pārbaudi” (the Lemon test) jeb
« r a i nmnc, kas nosaka, vai konkrētajā gadījumā valsts un baznīcas atdalītība ir pārkāpta: pirmkārt, valsts
Skāņiem jābūt sekulāri tendētiem (mērķim ir jābūt laicīgam, nesaistītam ar reliģiju), otrkārt, valsts rīcība
Hcnns, administratīvs lēmums u.tml.) nedrīkst reliģiju nedz ierobežot, nedz atbalstīt, treškārt, valsts nedrīkst
—et reliģijas uzplaukumu, nedz arī to mazināt.
~ 7: rfs R. Should the Churches be subsidized? Different models; some Perspectives. Grām.: Role o f Churches
m - Renewing Societies (Lectures and documents). Ed. by Bruinsma R. International Religious Liberty As■ o^ n on (European Section), 1997, p. 45.
* riiim as 1998. gada 20. augusta plenārsēdes stenogramma. Pieejams: http://www.saeima.lv/steno/st_98/
i£X>'<$.html.
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kas nozīmē, ka baznīcai nav jāpilda valsts funkcijas. Reliģisko organizāciju vienlī
atzīšana valsts priekšā, kas ir viens no pamatpostulātiem striktās atdalītības modei:
būtībā tiek interpretēta kā reliģisko organizāciju locekļu (ticīgo) vienlīdzība valsta
kuma) priekšā, kas pieļauj dalījumu divpakāpju jeb pat trīspakāpju līmeņos atkarī'r ī
statusa un funkciju deleģējuma.115 Ja striktās atdalītības gadījumā reliģijas ieskar:
privāttiesību sfērā ir aksioma, tad, piemēram, Latvijas gadījumā - starptautiskā līg
(2. pants), Romas katoļu baznīcai Latvijā tiek atzīta publiskā tiesībsubjektība un pa: uz
teikts, ka katoļu baznīcas institūcijām Latvijas Republikā, kurām saskaņā ar kanom sī»jām tiesībām ir publisko tiesību juridiskās personas statuss, ir juridiskās personas statc d
arī saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Mērenās atdalītības esamību konstitū; 2
parasti var atpazīt pēc definīcijas “Nav valsts baznīcas” [£s besteht keine Staatskirche . &2t
gan nav Latvijas gadījumā.

115 Atkarībā no valsts atzīšanas veida reliģiskās organizācijas Latvijā var iedalīt divos līmeņos: (1) tradicionālās
reliģiskās organizācijas un (2) pārējās. Tradicionālās reliģiskās organizācijas iedalās: Romas katoļu baznica.
jo tās statuss balstās uz starptautisku līgumu, un citas tradicionālās reliģiskās organizācijas, kuras līdz ar
speciālu likumu pieņemšanu par tām ir ieguvušas valsts īpašu atzīšanu. Pārējās ir saskaņā ar Reliģisko orga
nizāciju likumu reģistrējušās reliģiskās organizācijas. Reliģiskās organizācijas, kas reģistrējušās kā biedrības
vai komercstruktūras vai vispār nav reģistrējušās, nevar tikt uzskatītas par reliģiskām organizācijām, kurārr.
būtu tiesības apelēt pie reliģijas brīvības. (Balodis R. Tiesiskie principi, kas valda valsts un Baznīcas attiecībā;
Latvijas Republikā 21. gs. sākumā. Grām.: Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā zinātne. 740. sējums. Rīga;
Latvijas Universitāte, 2008, 117.-123. lpp.)
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100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību,
kas ietver tiesības brīvi iegūt,
paturēt un izplatīt informāciju, paust savus
uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.
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A. Ievads
1. Panta term inoloģija - vārda brīvības jēdziens1
I Latviešu valodā lietotais termins “vārda brīvība” ne vienmēr var tikt identiski tulltīr_- citās valodās. Piemēram, angļu valodā lietotais termins “fr e e d o m o f expression” visf c s ix būtu tulkojams kā izteiksmes, nevis vārda brīvība, jo tas ietver ne tikai verbālus,
II|e ir. citus izteiksmes veidus. Taču saskaņā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminok n a i komisijas lēmumu Latvijā ir pieņemts šāds termina tulkojums, pieņemot, ka tā
ir? aptver arī neverbālus izteiksmes veidus, piemēram, karikatūras.2
1 Atsevišķos starptautiskajos cilvēktiesību līgumos, konstitucionālajos pamatteksir. akadēmiskajā literatūrā dažkārt tiek nodalītas tādas vārda brīvības izpausmes kā
: --ik nodaļu “Tiesību uz vārda brīvību ietvars un Satversmes 100. panta tvērums”.
Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija. Lēmums Nr. 18. Latvijas Vēstnesis, 2003. 25. februāris,
J» 2-95). ’
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preses brīvība, informācijas brīvība, mākslinieciskās izteiksmes brīvība, un cr_: %
brīvības veidi. Taču šajā darbā šīs dažādās vārda brīvības īstenošanas izpausmes ars.:
tas vienkopus zem termina “vārda brīvība”, jo Satversme neizdala atsevišķi kādu
brīvības izpausmes veidu. Piemēram, Satversmes tiesa ir secinājusi, ka: “[..] S a tv e -sJ^
100. pantā lietotais termins “vārda brīvība” ietver arī jēdzienu “preses brīvība” -_n ' m
biedrības tiesības saņemt informāciju.”4
3. Satversmes 100. pantā ietvertās tiesības ir saistāmas ar citiem Satversmes pann^at
Uzskatu brīvības īstenošana ir atkarīga no 99. pantā ietvertās domu un apziņas br^inaBi»
jo ir būtiski, lai vide, kurā veidojas personas uzskati, ir brīva un atvērta dažādām id e a » .
Tāpat jām in 113. pantā garantētā zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrace: m*
vība, kura nereti pārklājas ar vārda brīvības īstenošanu. Brīvība paust savus uzskar_ r
cieši saistīta arī ar 103. pantu (pulcēšanās brīvība), jo viens no būtiskākajiem p u lc ēs:.»
brīvības mērķiem ir publiski paust savus uzskatus.5Tā kā tiesības izplatīt informāci . ib
paust savus uzskatus ietver arī personas tiesības to darīt dzimtajā valodā, 100. panti, e
tvertās garantijas ir būtiskas arī Satversmes 91. pantā ietvertā diskriminācijas aizlieg_3s
principa un 114. pantā ietverto mazākumtautību tiesību īstenošanas iespējām. Savui-ār:
“vārda brīvības” aspekts, kas skar tiesības “iegūt informāciju”, vistiešāk ir saistāmi ar
Satversmes 104. pantu,6 kurš paredz procesuālas garantijas šo tiesību īstenošanai.
2. Tiesību uz vārda brīvību vēsturiskā attīstība
un nozīm e dem okrātiskā sabiedrībā
4. Tiesības uz vārda brīvību var pieskaitīt pie vienām no senākajām un nozīmīgā-- ^
jām cilvēktiesībām. Tās tika ietvertas jau agrīnajos konstitucionālajos tekstos7 un starrtautiskajos cilvēktiesību aktos.8 Mūsdienās šīs pamattiesības ir noteiktas gandrīz visu č&mokrātisko valstu konstitūcijās, un pat valstīs, kur pamattiesības nav nostiprinātas ra>_tītā konstitūcijā, politisko debašu brīvības princips ir atvasināts tiesu praksē kā dala rsi
pilsoņu tiesībām uz demokrātiskām un tiešām likumdevēja vēlēšanām.9 Demokrātes*
valsts pārvaldes sistēma nav iedomājama bez indivīda tiesībām saņemt informāciju par
politisku partiju, nevalstisko organizāciju un sabiedrības locekļu uzskatiem par vali*?
uzbūvi, sociālo sistēmu un citiem valsts pārvaldes jautājumiem un paust savu viedoki
3 Satversmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. 1. punkts.
4 Satversmes tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003. 31. punkts.
5 Skat. Pleps J. Komentārs par Satversmes 103. pantu, B. daļa.
6 Satversmes 104. pants: “Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestāoī
ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā.”
7 1789. gada 26. augusta Francijas Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācijas 11. pants paredz: “Brīva ideju _r
viedokļu izplatīšana ir viena no vissvarīgākajām cilvēka tiesībām. Tādēļ jebkurš pilsonis ir tiesīgs brīvi izteit
ties, rakstīt un publicēt, izņemot atbildību, kas paredzēta par šīs brīvības ļaunprātīgu izmantošanu, atbilstc ā
likumā noteiktajam.” Pieejams: http://www.hrcr.org/docs/frenchdec.html. Vārda brīvības garantijas ie tv e re
arī 1791. gada ASV Konstitūcijas pirmajā labojumā (Tiesību bils): “Kongress nedrīkst izdot nevienu likurr—
kas paredz valsts reliģijas ieviešanu vai aizliedz brīvi nodoties reliģijai, kas ierobežo vārda vai preses brīvīb_
vai cilvēku tiesības miermīlīgi pulcēties un vērsties pie valdības ar lūgumu apmierināt sūdzību.” Citēts pēc
Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, 27. lpp.
8 Skat. nodaļu “Tiesības uz vārda brīvību starptautiskajos un Eiropas cilvēktiesību dokumentos.”
9 Austrālijas Augstākās tiesas spriedums Nationwide News Pty Ltd v. Wills. 30.09.1992,177 CLR 1.
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rar tiem plašsaziņas līdzekļos, demonstrējot savu attieksmi vēlēšanās vai izmantojot ci
tas līdzdalības formas.
5. Satversmes tiesa ir uzsvērusi, ka: “Tiesības uz vārda brīvību raksturo demokrātisku
lists iekārtu un šo tiesību apjoms - demokrātisku sabiedrību.”10 Vārda brīvības nozīmī
gi loma demokrātiskā sabiedrībā ir pastāvīgi atzīta arī EC T spriedumos, atzīstot, ka tā:
.. ) veido vienu no svarīgākajiem demokrātiskas sabiedrības pamatiem, vienu no pamat■ : sacījumiem tās progresam un katra cilvēka attīstībai”.11 Uz vārda brīvības un politisko
: -kusiju nozīmīgo lomu demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanā ir norādījusi arī
Īrijas Konstitucionālā tiesa,12 Lielbritānijas13 un Kanādas Augstākā tiesa.14 Vārda brīvīr i- saikne ar pilsoņu līdzdalību demokrātiskā valsts pārvaldē plaši uzsvērta ASV Augstāi_L> tiesas spriedumos. Tas daļēji skaidrojams ar to, ka ASV tiesību doktrīnā ir izplatīts uz»_i:> par nepieciešamību kontrolēt valdības iespējas ļaunprātīgi izmantot politisko varu,
ar -. ārda brīvība ir nepieciešams elements šādas kontroles nodrošināšanā.15
6. Vārda brīvības nozīmīgā loma demokrātiskas politiskās sistēmas funkcionēšanā
:* .'pārēji atzīta, viedokļi gan dalās par šīs brīvības ietvariem un nepieciešamajiem ie- cežojum iem gadījumos, kad šīs pamattiesības īstenošana ir pretstatā citām būtiskām
it r :edrības interesēm .16 Būtisks ir arī jautājums par demokrātijas izpratni. Ja demokrāvalsts pārvalde tiek saprasta kā vairākuma vara, tad būtu grūti rast argumentus,
c e ļ demokrātiski ievēlēti valsts varas pārstāvji nevarētu brīvi noteikt vārda brīvības
s : r. : -anas ierobežojumus. Taču, ja demokrātiju izprot kā pārvaldes formu, kura nodrott līdztiesīgas iespējas īstenot pamattiesības visiem valsts iedzīvotājiem, tad pie varas
:> šiis vairākums neiegūst tiesības patvaļīgi noteikt vārda brīvības ierobežojumus un
r cežot mazākuma iespējas paust savu viedokli publiskajās debatēs.17
". Tiesību uz vārda brīvību saturs gan ir ievērojami mainījies līdz ar sabiedrības evo□ un plašsaziņas komunikācijas formu attīstību. Pat Amerikas Savienotajās Valstīs,
g —īsdienās judikatūrā tiesībām uz vārda brīvību sniedz ļoti plašu interpretāciju, vēl
īii^ im tā tika atzīts, ka necienīgi izteikumi par valsts varu ir krimināli sodāma rīcī. ® Mediju monopolu veidošanas mūsdienās rada arī jautājumu par to, vai tiesības uz
reti brīvība ietver tikai klasiskās tiesības uz aizsardzību no valsts iejaukšanās, vai arī
ātes valstij pienākumu iejaukties privāto mediju korporāciju darbības regulējumā, lai
īātu sabiedrībai pieeju dažādiem viedokļiem.19
i tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003. 31.3. punkts.
7 - ^iums Handyside v. The United Kingdom. 5493/72,07.12.1976. 48. punkts; ECT spriedums Lingens
9315/82, 08.07.1986. 41. punkts.
Federālās Konstitucionālās tiesas spriedums BVerfGE 61, 1 1 BvR 1376/79 CSU-NPD-decision,
case, 1982.
; Augstākās tiesas spriedums Derbyshire County Council v. Times Newspapers Ltd. 1993, AC

Re Alberta Legislation [1938] uzsvēra, ka sabiedriskās diskusijas ir parlamen: eksistences pamatā. Skat. arī Switzman v. Elbling [1957].
A iiasivās tiesas spriedums New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254,1964.
. Freedom o f Speech and Representative Government. Grām.: Beatson J., Cripps Y. (Zin. red.) Fre
on and Freedom o f Information. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 49.-50.
L r--;edom o f Speech. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 19-20.
r -"■'-ringDemocracy. New York: Hill and Wang, 1991, p. 399.
ražādību šajā jautājumā skat. Barendt E. Freedom o f Speech. Oxford: Oxford University Press,
- -istā k ā tiesa lietā
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8. Kā cits būtisks arguments vārda brīvības aizsardzībai tiesību doktrīnā un
kajā literatūrā tiek m inēta šīs brīvības nozīme indivīda attīstības veidošanā un
nas autonomijas nodrošināšanā.20 Vārda brīvības nozīme nevar tikt reducēta t iijt auri
tās nozīmīgo lomu demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanā, jo pretējā g a i l - l a j
tādas vārda brīvības izpausmes kā, piemēram, komerciāla rakstura informācija vss
di mākslinieciskās izpausmes veidi, varētu tikt nesamērīgi ierobežoti.
Pieeja atšķirīgiem viedokļiem un inform ācijai ļauj indivīdam apzināties dažā,iL- « ■
spējas attīstībai un izaugsmei. Tādēļ personai ir jābūt tiesībām saņemt dažāda v eici a d
skatus, kurus uzklausot un izanalizējot var izdarīt racionālu izvēli. Vienlaikus čvalstu tiesību doktrīna un tiesu prakse atzīst, ka var būt izņēmuma gadījumi, kad ••a a d
ir tiesīga noteikt ierobežojumus atsevišķu izteikumu izplatīšanai, lai pasargātu sab:-.criJ
bu.21 Taču sabiedrība saglabā tiesības kontrolēt to, kā valsts institūcijas regulē un iei īr »
ierobežojumu piemērošanas procedūru.
9. Nozīmīgs arguments vārda brīvības aizsardzībai ir arī šīs brīvības loma panesī
bas izzināšanā. Šī argumenta izcelsme tiek saistīta ar 19. gadsimta angļu filozofu Dzi
nu Stjuartu Millu, kurš uzskatīja, ka patiesības atklāšana ir iespējama tikai dažādu a
skaitā nepatiesu, ideju publiskošanas un diskusiju rezultātā.22 Nepārtrauktas disku>: <±
un argumenti, kas pamato patieso viedokli, ir pamats tam, lai sabiedrība nonāktu
labākiem sociālās un politiskās sistēmas modeļiem un jau pieņemtie uzskati nekļūtu r-ar
dogmām, bet tiktu nepārtraukti pārbaudīti pretstatā jaunām idejām.

3.
Tiesības uz vārda brīvību
starptautiskajos un Eiropas cilvēktiesību dokum entos
10. Tiesības uz vārda brīvību ir nostiprinātas nozīmīgākajos ANO un Eiropas cilvē*
tiesību dokumentos, kas garantē pilsoniskās un politiskās tiesības.
Pirmā universālā cilvēktiesību dokumenta, 1948. gada 10. decembra ANO Vispārē
jās Cilvēktiesību deklarācijas 19. pants paredz:
“Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus
šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņerrs
un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valstu robežām.”
11. Savukārt 1966. gada 16. decembra Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un
politiskajām tiesībām nostiprina Deklarācijā ietvertās tiesības juridiski saistošā formā.Tā 19. panta pirmā un otrā daļa nosaka:
20ECT spriedums Handyside v. The United Kingdom. 5493/72, 07.12.1976. 48. punkts; Dworkin R. Taku:;
Rights Seriously. Harvard: Harvard University Press, 1977, p. 266.-291.
21 Skat. nodaļu “Vārda brīvības ierobežošanas izvērtēšanas mehānisms un pamati”.
22 Stuart J. M. Selected Writings o f John Stuart Mill. [B.v.]: The New American Library, 1968, p. 121.-230.
23 Starptautiskajās tiesībās ir atzīts, ka Vispārējai Cilvēktiesību deklarācijai nav juridiski saistoša spēka, izņe
mot tās deklarācijas normas, kuras ir ieguvušas paražu tiesību statusu. Taču daži cilvēktiesību un starptautisk:
tiesību zinātnieki ir pauduši viedokli, ka Latvijas Republika, pieņemot 1990. gada 4. maija “Deklarāciju par
Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos”, ir atzinus:
Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju par juridiski saistošu nacionālajā tiesību sistēmā. Skat. vairāk: Kučs A..
Burbergs M. Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai - 60, Deklarācijas izpratne Latvijas tiesību doktrīnā un Sat
versmes tiesas praksē. Jurista Vārds, 2008. 23. decembris, Nr. 48 (553).
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1. Katram cilvēkam ir tiesības netraucēti pieturēties pie saviem uzskatiem.
1 Katram cilvēkam ir tiesības brīvi izpaust savus uzskatus, šīs tiesības ietver brīvību
rsč.cēf, saņemt un izplatīt dažāda veida informāciju un idejas neatkarīgi no valstu robe
žā-: mutvārdos, rakstveidā, izmantojot presi vai mākslinieciskās izpausmes formas, vai
r : l . i ā veidā pēc savas izvēles.”
Cilvēktiesību Komiteja, ekspertu institūcija, kas uzrauga Pakta izpildi, ir skaidrojusi
ranta saturu un pienākumus, ko tas uzliek dalībvalstīm, pieņemot Vispārējos Komenattiecībā uz pakta 19. panta saturu. Komitejas viedoklis par šīs tiesību normas
rr. āriem atspoguļojas arī valstu periodisko ziņojumu par pakta izpildi izvērtējumos un
_mos, kas pieņemti, izskatot indivīdu sūdzības pret valstīm par 19. panta iespējama
is — pārkāpumiem.
12. Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja un Ministru Komiteja ir pieņēmušas
n!-*lkas rekomendācijas, kas aicina valstis garantēt tiesības uz vārda brīvību, taču no
I*lt. i:>ki saistošiem tiesību avotiem nozīmīgākais vārda brīvības nodrošināšanas garants
r 1-30. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības kon«encija, kuras 10. panta pirmā daļa paredz:
‘ Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un
thzsžbas saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez valsts institūciju iejaukšanās un nem kergi no valstu robežām. Šis pants neierobežo valstu tiesības pieprasīt radioraidījumu,
askr rijas raidījumu un kino demonstrēšanas licencēšanu.”25
niecībā uz šo konvencijas normu pastāv plaša Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikam
oz ko savā praksē, interpretējot tiesību uz vārda brīvību tvērumu, atsaucas gan
S a r ersmes tiesa, gan vispārējās jurisdikcijas tiesas.
13. Tiesību uz vārda brīvību īpašo nozīmi demokrātiskā sabiedrībā vairākkārt uzsvēTi&ii arī Eiropas Savienības institūcijas. Eiropas Parlaments ir pieņēmis vairākas rezo3Lj a>. kurās uzsvērta mediju brīvības nodrošināšanas nepieciešamība. Tāpat Eiropas
fcn eņ īb as institūcijas un amatpersonas periodiski izplata politiskus paziņojumus, no«s'o :: vārda brīvības ierobežojumus trešajās valstīs. Tiesības uz vārda un informācijas
I r - : : j ir iekļautas arī Eiropas Pamattiesību hartas 11. pantā:
\\ Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības
ļmfč-'-.t un izplatīt informāciju un idejas bez valsts institūciju iejaukšanās un neatkarīgi
■kt i jLstu robežām.
1 Masu saziņas līdzekļu brīvība un plurālisms tiek ievēroti.”26
4 Atšķirībā no Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas EiSavienības pamattiesību hartā uzsvērts valsts pienākums garantēt masu saziņas
_ brīvību. Taču nevar apgalvot, ka hartā masu saziņas līdzekļu aizsardzības garanr -itu plašākas nekā konvencijā, jo Eiropas Cilvēktiesību tiesa vairākkārt ir uzsvērusi
Comment No. 10: Freedom o f expression (Art. 19), A/38/40, 29 June 1983. Pieejams: http://www.

:bs/doc. nsfl (Symbol)/2bb2fl4bf558182acl2563ed0048dfl 7?Opendocument.
- f5C. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesibu un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2.,
in 11. protokolu: LR Likums. Latvijas Vēstnesis, 1997. 13. jūnijs, Nr. 143/144 (858/859).
ran Union, Charter o f Fundamental Rights o f the European Union, 7 December 2000, Official Journal
i-7?o e an Communities, 2000. 18. decembris, (2000/C 364/01).
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savā judikatūrā preses nozīmīgo “sargsuņa lomu demokrātiskā sabiedrībā” un v .en n ™
prasījusi valstīm rūpīgi pamatot jebkādu masu saziņas līdzekļu brīvības ierobež:
nepieciešamību.
Hartas 52. panta trešā daļa paredz, ka tās hartā ietvertās tiesības, kuras ietv erta _■
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, tātad arī tiesības uz zfda brīvību, apjoma un nozīmes ziņā atbilst konvencijā paredzētajam. Taču Saviem: a ar
arī tiesības garantēt šīs tiesības lielākā apmērā, nekā tas paredzēts konvencijā.
15. Taču tiesības uz vārda brīvību nav absolūtas un iepriekšminētie ANO un E ir :: a
cilvēktiesību avoti nosaka ne tikai valsts pienākumu šīs tiesības garantēt, bet arī pzrrzr
apstākļus, kādos valsts šīs tiesības var ierobežot, un mehānismu ierobežojumu pierr.e-»*šanas nepieciešamības izvērtēšanai.
16. Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija, līdzīgi kā Satversmes 116. pants, satur \1em
tiesību normu, kurā paredzēts deklarācijā iekļauto cilvēktiesību, tai skaitā tiesību uz v š
da brīvību, ierobežošanas mehānisms. Deklarācijas 29. panta otrā daļa paredz:
“Realizējot savas tiesības un brīvības, katram cilvēkam ir jāpakļaujas tikai likumā ne
teiktiem ierobežojumiem, kuru nolūks ir vienīgi citu cilvēku tiesību un brīvību pienāc:-;^
atzīšanas un cieņas nodrošinājums un morāles, sabiedriskās kārtības un vispārējas labklā
jības taisnīgu prasību apmierināšana demokrātiskā sabiedrībā.”
17. Līdzīga cilvēktiesību ierobežojumu konstrukcija sastopama Eiropas Pamattiev
bu hartas 52. panta pirmajā daļā:
“Jebkuram šajā Hartā atzīto tiesību un brīvību ierobežojumam jābūt noteiktam liku
mā un jāievēro šo tiesību un brīvību pamatbūtība. Ievērojot samērīguma principu, ien bežojumi var tikt noteikti tikai tad, ja tie ir nepieciešami un patiesi domāti sabiedrība:
interesēs esošu Savienības atzītu mērķu sasniegšanai vai citu cilvēku tiesību un brīvība
aizsardzībai.” 27
Harta gan atšķirībā no deklarācijas satur tiešu norādi uz nepieciešamību cilvēktiesību
ierobežošanas procesā ievērot samērīguma principu un ievērot katras tiesības pamatbūtību jeb kodolu.
18. Savukārt ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesī
bām nosaka specifisku ierobežojumu mehānismu attiecībā uz katru paktā ietverto tiesī
bu individuāli.28 Pakta 19. panta trešā daļa paredz:
“Šā panta otrajā daļā paredzēto tiesību izmantošana uzliek īpašus pienākumus un īpa
šu atbildību. Tāpēc tā var būt saistīta ar zināmiem ierobežojumiem, taču tie jānoteic liku
mā un tiem jābūt nepieciešamiem:
a) citu personu tiesību un reputācijas respektēšanai;
b) valsts drošības, sabiedriskās kārtības (ordrepublic), iedzīvotāju veselības vai tikumī
bas aizsardzībai. ”
27 European Union, Charter o f Fundamental Rights o f the European Union, 7 December 2000, Official Journ^
o f the European Communities, 2000. 18. decembris, (2000/C 364/01).
28 Izstrādājot Satversmes 8. nodaļu, E. Levits aicināja sekot tieši šādam pamattiesību ierobežošanas mehi
nismam un noteikt ar likumu pieļaujamos ierobežojumus katrai pamattiesībai individuāli. Skat. Levits E
Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Satversme un cilvēktiesības: gadagrāmata 1999
Cilvēktiesību Žurnāls. Rīga: Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, 1999, Nr. 9 .-1 2 ., 38. -3 9 . lpp.
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19. Līdzīga vārda brīvības pieļaujamo ierobežojumu konstrukcija iestrādāta Eiropas Cil
vēktiesību un pamatbrīvibu aizsardzības konvencijā, kuras 10. panta otrā daļa paredz:
“Tā kā šo brīvību īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var tikt pa
kļauta tādām prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā
:<n nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts drošības, teritoriālās vieno
tības vai sabiedriskās drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziegumus, aizsargātu
■■eselību vai tikumību, aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas
■'[formācijas izpaušanu vai lai nodrošinātu tiesu varu un objektivitāti.”29
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir izveidojusi plašu judikatūru arī attiecībā uz vārda brīības pieļaujamajiem ierobežojumiem, īpaši izvērtējot ierobežojumu “nepieciešamību
lemokrātiskā sabiedrībā”.
20. Ņemot vērā detalizēto vārda brīvības ierobežošanas mehānismu konvencijas
panta otrajā daļā, Satversmes tiesa ir secinājusi: “Satversme vārda brīvības ierobežo:.mus noteikusi vispārīgi, savukārt Konvencija dod konkrētākus kritērijus. Tāpēc attiecībā
pieļaujamajiem plašākajiem vārda brīvības ierobežojumiem Satversmes normas jāin-crpretē Konvencijas 10. panta izpratnē.”30
Taču valsts tiesības un pienākums ierobežot atsevišķas vārda brīvības izpausmes iz
riet ne tikai no iepriekšminētajiem starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, bet ir
r aredzēts arī cilvēktiesību avotos, kuri aizsargā citas, ne mazāk nozīmīgas vērtības de
mokrātiskā sabiedrībā.31

4 . Tiesības uz vārda brīvību citu valstu konstitūcijās
21. Vārda brīvības fundamentālā loma demokrātiskas valsts pārvaldes iekārtas un
rilsoniskas sabiedrības funkcionēšanā ir vispārēji atzīta visās demokrātiskās un tiesiskās
ilstīs. Tādēļ šo tiesību garantijas ir ietvertas visu to valstu konstitūcijās, kur cilvēktiesī: u normas ir nostiprinātas konstitucionālā līmenī.
22. Igaunijas 1992. gada 18. jūnija konstitūcijas 45. pants nosaka gan vārda brīvības
i_: bardzību, gan arī paredz šo tiesību ierobežošanas leģitīmos pamatus:
. Ikvienam ir tiesības brīvi paust idejas, uzskatus un citu informāciju mutiski, rakstisc . ar attēliem vai citiem līdzekļiem.
2. Šīs tiesības var ierobežot ar likumu, lai aizsargātu sabiedrisko kārtību, tikumību un
atu personu tiesības un brīvības, veselību, cieņu un reputāciju.
3. Šīs tiesības var arī ierobežot ar likumu attiecībā uz valsts un pašvaldību ierēdņiem,
aizsargātu valsts noslēpumu vai komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, kas
cii- usi viņiem zināma, pildot savus amata pienākumus, kā arī lai aizsargātu citu ģimenes
vrivāto dzīvi, kā arī taisnīgas tiesas interesēs.
* :: *r 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvibu aizsardzības konvenciju un tās 1., 2.,
- . _ un 11. protokolu: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997. 13. jūnijs, Nr. 143/144 (858/859)
*
ersmes tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003. 22. punkts.
*
piem., ANO Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu 4. pantu, kurš ietver pieu kriminalizēt rasistiskas vārda brīvības izpausmes. Sīkāk skat. Bojārs J. (Zin. red.) Cilvēka tiesības:
sarr.autisko līgumu krājums. Ņujorka; Ženēva, 1994,1. sēj., 1. daļa, 66.-80. lpp.
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4. Cenzūra nepastāv.
Taču bez vispārējām vārda brīvības garantijām Igaunijas konstitūcijā īpaši
tas tiesības uz publiskās informācijas iegūšanu, kuras gan nav absolūtas. K o n s t r - ,a45. pants paredz:
1.Ikvienam ir tiesības brīvi saņemt publiskai lietošanai paredzētu informāciju.
2. Visām valsts institūcijām, pašvaldībām un to amatpersonām ir pienākums p ī; ;*►!
prasījuma likumos paredzētajā kārtībā sniegt Igaunijas pilsoņiem informāciju par
darbību, izņemot informāciju, kuras izpaušana aizliegta ar likumu, un informācvu <oe
paredzēta vienīgi izmantošanai iekšējām vajadzībām.
3. Igaunijas pilsoņiem ir tiesības piekļūt valsts institūciju un pašvaldību rīcībā esošam f
un valsts un pašvaldību arhīvos esošajai informācijai par sevi likumā paredzētajā kār: :^
4. Šīs tiesības var ierobežot saskaņā ar likumu, lai aizsargātu citu personu tiesības jb
brīvības, bērnu izcelsmes konfidencialitāti un lai novērstu noziedzīgus nodarījumus, ū:~irētu noziedzniekus vai noskaidrotu patiesību kriminālprocesā/krimināllietā.
5. Igaunijā esošajiem ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem tāpat kā Igaunijas p:.
ņiem ir tiesības, kas paredzētas šā panta otrajā un trešajā daļā, ja vien likums neparsez
citādi.
23. Lietuvas 1992. gada 25. oktobra konstitūcijas 25. pants, līdzīgi kā Igaunijas kcc
stitūcija, satur vārda brīvības garantijas un nosaka arī šo tiesību ierobežošanas m ehār-jmu, un aptver ari tiesības uz pieeju informācijai:
1. Cilvēkam ir tiesības uz savu pārliecību un tiesības to brīvi paust.
2. Cilvēkam nedrīkst liegt meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas.
3. Brīvību paust savus uzskatus, saņemt un izplatīt informāciju var ierobežot tika. ar
likumu, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu cilvēku veselību, godu un cieņu, privāto dzīvi -sj .
tikumību, vai lai aizsargātu konstitucionālo kārtību.
4. Brīvība paust uzskatus un izplatīt informāciju ir nesavienojama ar noziedzīgām da~bībām - nacionālā, rasu, reliģiskā vai sociālā naida kurināšanu, mudināšanu uz vardarbī
bu un diskrimināciju, ar neslavas celšanu un dezinformāciju.
5. Pilsoņiem ir tiesības likumā noteiktā kārtībā saņemt jebkādu valsts rīcībā esošu :
formāciju, kas attiecas uz viņiem.
Papildus vārda brīvības aizsardzībai konstitūcijā īpaši uzsvērta nepieciešamība nc drošināt plašsaziņas līdzekļu brīvību un daudzveidību. Konstitūcijas 44. pants paredz:
1. Plašsaziņas līdzekļu cenzūra ir aizliegta.
2. Valsts, politiskās partijas, politiskās un sabiedriskās organizācijas un citas institūcijas
vai personas nedrīkst monopolizēt plašsaziņas līdzekļus.
24. Līdzīgi ir konstruēta Šveices 1999. gada 18. aprīļa konstitūcija, kurā līdz ar vārda
un inform ācijas brīvību atsevišķi garantēta arī plašsaziņas līdzekļu brīvība, nosakot arī
informācijas avotu aizsardzību. Konstitūcijas 16. pants “Vārda un informācijas brīvība*
paredz:
1. Tiek garantēta vārda un informācijas brīvība.
2. Ikvienam ir tiesības brīvi veidot, paust un izplatīt savus uzskatus.
3. Ikvienam ir tiesības brīvi saņemt informāciju, apkopot to no vispārēji pieejamiem
avotiem un izplatīt to.
350

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

Savukārt 17. pants “Plašsaziņas līdzekļu brīvība” nosaka:
1. Tiek garantēta preses, radio un televīzijas brīvība, kā arī brīvība izplatīt citu veidu
rakstus un informāciju, izmantojot publiskos telesakaru līdzekļus.
2. Cenzūra ir aizliegta.
3. Tiek garantēta informācijas avotu aizsardzība.
Taču bez vārda un preses brīvības garantijām konstitūcijas 21. pants atsevišķi garantē
mākslinieciskās izpausmes brīvību, ko Eiropas Cilvēktiesību tiesa ietvērusi Eiropas C il
vēktiesību konvencijas 10. panta “Tiesības uz vārda brīvību” tvērumā.
25. Somijas 1999. gada 11. jūnija konstitūcijas 12. pants bez vispārējām vārda brīvī?as garantijām uzsver tiesības uz pieeju valsts iestāžu rīcībā esošai publiskai informācijai
un īpaši piemin bērnu tiesību aizsardzību kā vienu no leģitīmiem pamatiem atsevišķu
■ārda brīvības izpausmju ierobežošanai. Konstitūcija arī pilnvaro likumdevēju precizēt
::esisko regulējumu, kas saistīts ar vārda brīvības īstenošanu praksē:
1. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību.
2. Vārda brīvība ietver tiesības paust, izplatīt un saņemt informāciju, viedokļus un citus
paziņojumus bez iepriekšējas aizkavēšanas.
3. Sīkāki noteikumi par vārda brīvības īstenošanu paredzēti likumā.
4. Noteikumi par ierobežojumiem attiecībā uz ilustrētām programmām, kas nepiecieša
mas bērnu aizsardzībai, var tikt paredzēti likumā.
5. Iestāžu rīcībā esošie dokumenti un reģistri ir publiski, ja vien to publiskošanu pārlier.'iošu iemeslu dēļ īpaši neaizliedz likums.
6. Ikvienam ir tiesības piekļūt publiskiem dokumentiem.
26. Polijas 1997. gada 2. aprīļa konstitūcijas 54. pants līdzās klasisko vārda brīvības
m an tiju formulējumam nosaka cenzūras un drukāto plašsaziņas līdzekļu licencēšanas
-i'iegu m u :
1. Ikvienam jābūt nodrošinātām tiesībām paust uzskatus, iegūt un izplatīt informāciju.
2. Aizliegta sabiedrisko saziņas līdzekļu preventīva cenzūra un preses licencēšana. Tie■fr:t akti var pieprasīt atļaujas saņemšanu radio vai televīzijas staciju darbībai.
27. Vācijas 1949. gada 23. maija konstitūcijas 5. pants apvieno vārda un preses brī~7?u, nosakot arī leģitīmos pamatus to ierobežošanai. Taču papildus tam šis pants ietver
irī māksliniecisko un zinātnisko brīvību:
1. Ikvienam ir tiesības brīvi paust un izplatīt savus uzskatus mutiski, rakstiski un attēlu
-r.dā, un netraucēti gūt informāciju no publiski pieejamiem avotiem.
Tiek garantēta preses brīvība un pārraidīšanas brīvība ar raidījumu un filmu palīdzību.
C m zūra nepastāv.
2. Šīs tiesības var ierobežot vispārējo tiesību aktu noteikumi, noteikumi par jauniešu
azsardzību un personas tiesības uz goda aizsardzību.
3. Mākslu, zinātni, pētniecību un izglītošanu nedrīkst ierobežot.
Izglītošanas brīvība neatbrīvo nevienu no lojalitātes konstitūcijai.
28. Savukārt Ungārijas 1949. gada 20. augusta konstitūcijas labotā teksta 61. pants,
I'Uzīgi kā citu jauno demokrātiju konstitūcijas, uzsver vārda un preses brīvību un nosaka
b īlificētu balsu vairākumu parlamentā, lai pieņemtu tiesību aktus, kas regulē plašsazi* i s līdzekļu darbību:
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1. Ungārijas Republikā ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus, kā ari
tādai informācijai, kas ir sabiedrības interesēs, un izplatīt šādu informāciju.
2. Ungārijas Republika atzīst un respektē preses brīvību.
3. Lai pieņemtu likumu p ar sabiedrības piekļuvi informācijai, kas ir sabie
resēs, un likumu p ar preses brīvību, ir nepieciešams divu trešdaļu klātesošo
locekļu balsu vairākums.
4. Lai pieņemtu likumu par valsts radio, televīziju un valsts ziņu aģentūrām, kā
to vadītāju iecelšanu, p ar komercradio un komerctelevīziju licencēšanu un par
novēršanu plašsaziņas līdzekļu nozarē, ir nepieciešams divu trešdaļu klātesošo Pa
locekļu balsu vairākums.
29. Kā var secināt, tiesību uz vārda brīvību kodols dažādu valstu konstitūcijās r
mulēts līdzīgi un ietver tiesības brīvi paust savus uzskatus, iegūt un izplatīt in fo rTomēr pastāv atšķirības attiecībā uz šīs tiesības formulējumu. Turklāt dažos k o n ^ r a jļ j
nālos pamattekstos papildus vispārējām vārda brīvības garantijām ir iekļautas nonnauiaB
ietver specifiskas vārda brīvības sastāvdaļas, piemēram, preses un citu plašsaziņas
brīvību, mākslinieciskās izpausmes brīvību vai tiesības uz informācijas pieejamību.
Šādas atšķirības norm u formulējumā ir saistāmas ar konstitucionālo tekstu d< ~ ..-3cijas pakāpi. Tajās valstīs, kur konstitucionālās normas ir formulētas abstraktāk. —jiir
stošos vārda brīvības elementus pakāpeniski atvasinājusi tiesību zinātne un ju d ik ara»
Taču atšķirību iemesls ir meklējams arī dažādajā politiskajā vēsturē un jauno E i r :» *
demokrātiju vēlmē nepieļaut vārda brīvības ierobežojumus, kas pieredzēti samērā
Kā spilgts piemērs te minams Lietuvas Republikas konstitūcijas 44. pants, kurš aizbdlļ
monopolizēt plašsaziņas līdzekļus, vai Ungārijas konstitūcijas 61. pants, kurš parecz. «a
plašsaziņas līdzekļu darbību regulējošus tiesību aktus var pieņemt tikai ar divām tre>:^
ļām klātesošo parlamentāriešu balsu vairākumu.

B. Satversmes 100. panta ģenēze
1.
Tiesības uz vārda brīvību
pirm skara Latvijas konstitucionālajos dokum entos
30. Valsts apņemšanās nodrošināt tiesības uz vārda un preses brīvību atspoguļo ž»
jau pirmajā Latvijas pagaidu konstitūcijā - Latvijas Tautas Padomes politiskajā platf: mā.32 Valsts pienākums noteikt un nodrošināt šīs pamattiesības iekļauts arī pēc Satvers
mes sapulces sanākšanas pieņemtajos 1920. gada 1. jūnija Latvijas valsts iekārtas paga:c_
noteikumos.33 Tādējādi Latvijas tautas priekšstāvji jau no valsts dibināšanas pirmsāku
miem atzina vārda un preses brīvības fundamentālo nozīmi un nepieciešamību garan ti
šīs pamattiesības valsts pamatlikumā.
32 Tautas Padomes politiskās platformas V nodaļa cita starpā paredzēja: “Preses, vārda, sapulču un biedrošana
brīvības nodrošināmas ar Pagaidu valdības noteikumiem.” Pleps J. Pamattiesību katalogs starpkaru perioda
Jurista Vārds, 2008. 23. decembris, Nr. 48 (543).
33 Pagaidu noteikumu 9. pants paredzēja: “Latvijā pastāv personas un dzīvokļu neaizskaramība, preses, vārd^
apziņas, streika, sapulču un biedrošanās brīvības, korespondences neaizskaramība, kuras nodrošināmas ur.
noteicamas ar attiecīgiem likumiem.” Skat. Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Likumu un valdībarīkojumu krājums, 1920. 31. augusts, Nr. 4.
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31. Satversmes sapulce personas pamattiesību katalogu sākotnēji bija iecerējusi izstrā
dāt kā Satversmes II daļu “Pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienākumiem”.34
Satversmes komisija vārda brīvību paredzēja regulēt Satversmes 94. pantā: “Pilso•::em ir tiesiba likuma robežās izteikt savu pārliecību vārdos, rakstos, zīmējumos un pārēos izteiksmes veidos. Šo tiesību nevienam nedrīkst liegt vai sašaurināt dienesta un darba
-niecībās.”35 Satversmes komisijas izstrādātais un pirmajā lasījumā pieņemtais Satvers
i e s 94. panta projekts paredzēja arī alternatīvu šīs normas formulējumu, papildinot ie
priekšminēto tekstu ar teikumu: “Cenzūra Latvijā nepastāv.”36
32. Apspriežot šī panta redakciju Satversmes sapulcē, diskusijas izvērsās par diviem
lutājumīem. Vispirms debates izvērsās par iespējamajiem tiesību ierobežojumiem un
- - pantā ietverto formulējumu, kurš pieļāva pilsoņiem izteikt savu pārliecību “likuma
robežās”.
Delegāts F. Cielēns aicināja šos vārdus svītrot, brīdinot par plašo apdraudējumu prebrīvībai, ko tie var radīt: “[..] vārdi “likuma robežās” turpmākā likumdošanā var tikt
žztulkoti ļoti plaši un var tikt izdoti noteikumi, kuri še deklarēto vārda “brīvību” var pilnā
- īr ā sakropļot vai ierobežot”.37 Viņš uzsvēra nepieciešamību novērst preses sodīšanu ad- nistratīvā kārtā un jebkurus preses brīvības ierobežojumus noteikt tikai tiesas ceļā.
Pretējs bija delegāta M. Gailīša ierosinājums, kas bija vērsts uz ierobežojumu parrināšanu. Viņš aicināja 94. pantā paredzēt kontroli un ierobežojumus attiecībā uz
mogrāfisko un lubu literatūru, publiskām izrādēm un kinematogrāfu, lai aizsargātu
u_natni.38 Taču Satversmes sapulces dalībnieku atbalstu neguva neviens no izvirzītajiem
priekšlikumiem.
33. Viedokļi atšķīrās arī jautājum ā par to, vai atbalstīt daļas komisijas locekļu piedāīiro redakciju, ka cenzūra Latvijā nepastāv. Referents A. Kuršinskis aizstāvēja šāda for- Jēiu m a nepieciešamību. Viņš norādīja: “Cenzūra nav tas valsts orgāns, kas varētu iznījfe noziedzību preses un citos izteiksmes veidos, bet cenzūra gan var nākt visai sabiedrībai
jtsr ļaunu, izskaužot demokrātiskā valstī sabiedrības kontroli, apspiežot domu izteiksmi.”
cenzūra nav tas orgāns, kurš varētu vienīgi pareizi novērtēt sabiedrības apstākļus un
rc~-::kt, kas ir rakstāms un izteicams presē [..]P 9 A. Kuršinskis atsaucās uz Satversmes I
jētas 117. pantu, kurš, pēc viņa domām, pieļauj preses brīvības ierobežošanu ārkārtas
* r . okļa laikā, un argumentēja, ka atsauce 94. pantā uzsvērtu, ka visos citos gadījumos
usozūra nepastāv.
>iMikārt koreferents J. Purgalis, atsaucoties uz Satversmes sapulces delegāta M. GaiB a iesniegto priekšlikumu par nepieciešamību noteikt ierobežojumus attiecībā uz ki* lir.-/as Republikas Satversmes 2. daļa. Grām.: Šilde A. Latvijas vēsture (1914.-1940.). Stokholma: Daugava,
702.-704. lpp.

•nupat.

Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta
-na un apstiprināšana. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 986. lpp.
as Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
2. sēdes stenogramma (18.01.1922).
i Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta
na un apstiprināšana. Rīga: Tiesu namu aģentūra,
as Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
sēdes stenogramma (18.01.1922).
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nematogrāfa darbību un pornogrāfiskas literatūras izplatīšanu, uzsvēra:
'
cenzūra tomēr ir nepieciešama, kaut arī tikai dažos atgadījumos.”40
Satversmes sapulces delegātu balsojumā A. Kuršinska piedāvātajai 94. panu
cijai pietrūka nedaudz balsu,41 tādēļ spēkā palika Satversmes komisijas izstrādā:^
ants, kurā atsauce uz cenzūras aizliegumu nebija ietverta.
34. Salīdzinot ar spēkā esošo vārda brīvības formulējumu Satversmē, pirmkār.
dzams, ka Satversmes izstrādātāji nebija paredzējuši iekļaut tiesību uz pārliecībasaturā tiesības uz pieeju inform ācijai.42
Otrkārt, Satversmes 100. pants paredz tiesības uz “vārda brīvību”, bet Satverszjs
misijas izstrādātajā variantā tiek lietots jēdziens “pārliecības brīvība”. Vārda jeb iz :e S r
brīvība ir plašāks termins, kas atspoguļo sabiedrības komunikācijas veidu un pla^a
līdzekļu evolūciju 20. gadsimtā. Vārda brīvība var piemist arī juridiskām per>-:~;at
privātajiem un sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuri informē sabiedrību rar m
žādiem notikumiem un ne vienmēr ar šādu komunikāciju pauž savu pārliecību.
Treškārt, ir uzsvērts aizliegums liegt vai sašaurināt pārliecības brīvību dienesta ur a»ba attiecībās. Taču tā kā panta pirmais teikums nostiprina pārliecības brīvības pauša^t 'li
kuma robežās”, ierobežojumi ir pieļaujami. Ar otro teikumu Satversmes izstrādātā;: a d
ir vēlējušies uzsvērt jautājuma aktualitāti attiecīgajā vēstures periodā. Mūsdienu sta rp a »
tiskajos cilvēktiesību dokumentos ir atzītas valsts tiesības pamatotas nepieciešami: m ga
dījumā ierobežot, piemēram, valsts bruņotajos spēkos un slepenajos dienestos, strācā«»i»
tiesības brīvi paust savus uzskatus. Valsts noteiktajam ierobežojumam gan jāatbils: -jm
prasībām, kādas tiek attiecinātas uz jebkuru vārda brīvības ierobežojumu, un ierc -•sa
jums nedrīkst iznīcināt arī valsts dienestā strādājošo tiesības uz vārda brīvības kodolu

2.
Tiesības uz vārda brīvību
neatkarības atjaunošanas laika konstitucionālajos dokum entos
35. Līdzīgi kā Tautas padomes pieņemtajā Latvijas pirmajā pagaidu satversmē v i a
solījums nodrošināt pamattiesības ir izteikts jau 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarā
cijas 8. punktā: “Garantēt Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi .irrsi
Latvijas teritorijā, sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības, kā arī politiskās brīvības, ku~m
atbilst vispāratzītām starptautiskām cilvēktiesību normām. Tas pilnā mērā attiecināms m
tiem PSRS pilsoņiem, kas izteiks vēlēšanos dzīvot Latvijā, nepieņemot tās pilsonību.”44
36. “Šis punkts jāredz kontekstā ar tajā pašā dienā - 1990. gada 4. m aijā - p ieņ em i
otro deklarāciju par Latvijas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktie
sību jautājum os,45 kurā uzskaitīts 51 starptautisks dokuments, kuriem Latvija “pievier >
40 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2 >>
V sesijas 2. sēdes stenogramma (18.01.1922).
41 Par A. Kuršinska ieteikto 94. panta redakciju nobalsoja 50 delegāti, pret to 48, atturējās 14, taču, tā k i *:
delegātu balsis, kas balsoja pret un atturējās, skaitīja kopā, priekšlikums tika noraidīts. Turpat.
42 Skat. arī komentārus par Satversmes 104. panta ģenēzi.
43 Skat. Satversmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003 1. punkts.
44 Par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu: Latvijas PSR Augstākās padomes deklarācija. Lat\ : ^
Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990. 17. maijs, Nr. 20.
45 Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos: Augstā*_Lpadomes deklarācija. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990. 17. maijs, Nr. 20.
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is ļ t.i., vienpusēji pasludina par sev saistošiem.”46 Šo dokumentu lokā ietilpst ari vārda
: n a b a s garantijas saturošais Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām
r'ībām un Eiropas Cilvēktiesību konvencija. Uz šiem cilvēktiesību avotiem atsaukusies
-Tversmes tiesa, skaidrojot Satversmes 100. pantā ietverto tiesību saturu.47 Kā atzinis
Lpls Levits: “A r šiem diviem tiesību aktiem tika noteikts Latvijas iestādēm un tiesām saiscilvēktiesību standarts, kuru vēlāk papildināja 1991. gada 10. decembra konstitucio'-Lais likums “Par cilvēka un pilsoņa tiesībām un pienākumiem”.”49
37. Taču vārda un preses brīvības lielo nozīmi demokrātiskas valsts atjaunošanā ap
g ā n a fakts, ka diskusijas par nepieciešamību nodrošināt iespēju Latvijas iedzīvotājiem
^uuirdēt dažādus viedokļus Latvijas Augstākajā Padomē izvērsās jau neatkarības atjau- : -anas priekšvakarā. Deputāts A. Krastiņš, vērtējot Latvijas Komunistiskās partijas
- : nopolstāvokli pār preses izdevumu iespiešanu, uzsvēra: “Es uzskatu, ka šajā gadījumā
runa nav tikai par laikrakstu “Rīts”), ja viena politiska organizācija var diktēt monopolrcu~īkumus visiem Latvijas iedzīvotājiem un ierobežot viņu profesionālās tiesības uz vārda
* - preses brīvību, šis jautājums, dabiski, ir jāizskata Augstākajai padomei [,.].”49 Turklāt
“ pirms Konstitucionālā likuma pieņemšanas Latvijas Republikas Augstākā Padome
r e ņēma likumu “Par presi un citiem masu inform ācijas līdzekļiem”.50
38. Vārda brīvības garantijas tika noteiktas arī vēlāk izstrādātajā likuma projektā
'larvijas Republikas Pamatlikums pārejas periodam”,51 kura 44. panta teksts identiski
pārņemts 1991. gada 10. decembra konstitucionālajā likumā “Par cilvēka un pilsoņa
nt^ibām un pienākumiem.” Konstitucionālā likuma 30. pants paredzēja:
Katram ir tiesības brīvi iegūt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus un idejas
mur. ārdos, rakstveidā vai jebkurā citā veidā. Šo tiesību īstenošanu nedrīkst ierobežot ar
a~zĀru. Nevienu nedrīkst spiest atklāt savus politiskos, reliģiskos, ētiskos vai citus uzska3L- 'j2 arī izpaust savu partijas piederību.”52
5o un citu likumā ietverto pamattiesību ierobežošanas nosacījum i tika paredzēti
#1 pantā.53

• a c c I tvits E. 4. maija Deklarācija Latvijas tiesību sistēmā. Grām.: Jundzis T. (Zin. red.) 4.maijs. Rakstu, atmiņu un
Umzr-^-Ju krājums par Neatkarības deklarāciju. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000,266.-294. lpp.
m jt e r s m e s tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. 1. punkts.
• j l ī . Levits E. 4. maija Deklarācija Latvijas tiesību sistēmā. Grām.: Jundzis T. (Zin. red.) 4. maijs. Rakstu, atmiņu un
iļBK
krājums par Neatkarības deklarāciju. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000,266.-294. lpp.
•
gada 3. maija Latvijas Republikas Augstākās Padomes pirmās sesijas 1. sēdes vakara sēdes stenoļļa » r ~ 3 Latvijas Vēstnesis, 2004. 1. septembris, Nr. 138 (3086).
P * * r rresi un citiem masu informācijas līdzekļiem: LR likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un
l i t i Ziņotājs, 1991. 14. februāris, Nr. 5.
■»--vis Republikas Pamatlikums pārejas periodam, 44. pants. Projekts. Diena, pielikums “Likumi, lēmumi,
dokumenti”, 1991. 12. jūlijs, Nr. 26.
lucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes
Vi£bas Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
tucionālā likuma 44. pants: “Cilvēka tiesībām un brīvībām ar likumu var noteikt nepieciešamos
umus, lai:
gātu citu personu tiesības, cieņu, veselību un tikumību;
ētu valsts drošību, sabiedrisko kārtību un mieru.” Turpat.
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3. Satversm es 100. panta izstrādāšana
39.
“Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt w im
platīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.”54 Šādi ir formulēta Sar.
mes 100. panta spēkā esošā redakcija, kura Saeimā tika pieņemta 1998. gada 15. okr. *rc.
papildinot Satversmi ar pamattiesību katalogu.
Taču sākotnējais pamats diskusijām par tiesību uz vārda brīvību formulējumu sat
versmē bija Tautas saskaņas partijas izstrādātais Satversmes grozījumu projekts. P r c e c a
101. panta redakcija paredzēja:
“Katram ir tiesības brīvi iegūt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus un for usl
mutvārdos, rakstveidā vai jebkurā citā veidā. Cenzūra ir aizliegta. Šīs tiesības var tik:
kļautas ierobežojumiem, lai aizsargātu citu personu tiesības, garantētu valsts drošību
sabiedrisko kārtību.”55
4 0 . 1. Bišera vadītās Satversmes otrās daļas projekta izstrādes komisijas sagatavoti ^
darba variantos Tautas saskaņas partijas iesniegtais normas formulējums netika b ū t:^
m ainīts.56 Nozīmīgākā atšķirība ir tā, ka tika mainīta panta numerācija un tika izslēr:
pēdējais teikums par vārda brīvības ierobežojumiem, jo komisijas pārstāvji vienojās v.>_
pamattiesību ierobežojumus atrunāt vienā universālā normā. Tomēr Satversmes parr.r
tiesību teksta projekta apspriešanas gaitā tika izteikti vairāki priekšlikumi attiecībā _
vārda brīvības formulējumu. Vairums ieteikto labojumu, kā redzams no spēkā esošīs
Satversmes 100. panta redakcijas, neguva Saeimas vairākuma atbalstu.
41. Valsts Cilvēktiesību birojs savā atzinumā Satversmes otrās daļas projekta izstrī
des komisijai aicināja 100. panta tekstā iekļaut aizliegumu piespiest personu atklāt sav_
partijas piederību vai savus politiskos, reliģiskos, ētiskos vai citus uzskatus.57 Šāds pa
pildinājums deviņdesmito gadu sākumā bija saprotams, jo vēl pavisam nesenā atmiņl
bija padomju totalitārā režīma pieredze, kurā pastāvēja tikai viena politiskā partija, be:
pretvalstisko uzskatu paudēji tika ieslodzīti vai izraidīti no valsts. Taču šāda papildināju
ma nozīme būtu simboliska, jo jēdziens “vārda brīvība” atbilstoši EC T un demokrātiskc
valstu tiesu praksei ietver arī tiesības klusēt58 un tādējādi aptver papildinājumā formulē
to tiesību neatklāt savu pārliecību.
42. Diskusijas izvērsās arī par otrā teikuma “cenzūra ir aizliegta” izpratni un nepie
ciešamību to ietvert Satversmē. Saeimas Juridiskā biroja vadītājs G. Kusiņš, skaidrojot
deputātiem šī jēdziena juridisko izpratni, pauda viedokli, ka ar cenzūru “ir domāta “ie54 Latvijas Republikas Satversme. 1998. gada 15. oktobra likuma redakcijā, kas stājās speķa 1998. gada 6. no
vembrī. Latvijas Vēstnesis, 1998. 23. oktobris, Nr. 308/312.
55 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē: likumprojekts. Likumprojekta reģistra Nr. 133, Saeimas sēdē
izskatāmais dokuments Nr. 406,14.02.1996.
56 Satversmes otrās daļas projekta izstrādes komisijas sagatavotais pirmā darba varianta 100. pants tika for
mulēts šādi: “Katram ir tiesības brīvi iegūt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus mutvārdos, rakstveidā
vai jebkurā citā veidā. Cenzūra ir aizliegta.” Anotācija Tieslietu ministrijas piedāvātajam Satversmes astotās
nodaļas projektam. 1997. gada 14. jūlijs. Nepublicēta.
57 Valsts Cilvēktiesību biroja atzinums Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta “Par cilvēktiesībām”
izstrādes komisijai. 1997. gada 25. jūlijs, Nr. 1-14Z/83. Nepublicēts.
58 Barendt E. Freedom o f Speech. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 93.-98.
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priekšēja rediģēšana pirms atļaušanas vai aizliegšanas publicēšanai.” Tas neizslēdz to, ka
pēc laišanas klajā kāds paziņo, ka šādu ziņu publicēšana nav atļauta”.59
Tomēr atšķirīga jēdziena “cenzūra” interpretācija turpināja radīt viedokļu dažādību
rar normas teksta formulējumu. Sniedzot atzinumu par Satversmes V III nodaļas izstrā
des komisijas iesniegto projektu, Ārlietu m inistrija norāda: “Pilnīgs cenzūras aizliegums
nebūtu pieļaujams, jo katras personas tiesības ir saskaņojamas ar citu personu tiesībām.”60
'ivukārt Labklājības ministrijas atzinumā ieteikts vārdus “cenzūra ir aizliegta” aizstāt ar
‘ š]o tiesību īstenošanu nedrīkst ierobežot ar cenzūru.”61
Labklājības ministrijas atzinumā un G. Kusiņa paustais viedoklis par sašaurinātu jēiiie n a “cenzūra” izpratni nodrošina pamattiesību savstarpējo līdzsvaru Satversmē62 un
iībilst “vārda brīvības” izpratnei starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos, kuri pieļauj
iists tiesības noteikt “vārda brīvības” ierobežojumus nepieciešamības gadījumā un ieērojot noteiktu procedūru.
43.
Visplašākos priekšlikumus izteica Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Egils Lē
ns, kas ieteica papildināt uz trešo lasījumu sagatavoto Satversmes pamattiesību katalo
gi 100. panta redakciju ar nozīmīgām preses brīvības un sabiedriskā radio un televīzijas
r. ".ītucionālām garantijām. Viņš aicināja izteikt 100. pantu šādā redakcijā:
“Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver sevī tiesības iegūt, paturēt un izplatīt
---jrmāciju, paust savas domas un uzskatus mutvārdos, rakstveidā, kā arī jebkurā citā
-rdā. Preses brīvību, kas ietver sevī arī brīvību bez atļaujas dibināt, izdot un izplatīt preses
zscvumus, grāmatas, brošūras un citus izdevumus, garantē likums. Valsts uztur sabiedtelevīziju un radio un ar likumu garantē to neatkarību. Privāto televīzijas un radio
~~::iu dibināšanas tiesības un darbības noteikumus uz vienlīdzības pamatiem nosaka lic^ns. Cenzūra ir aizliegta.”
Pamatojot savus priekšlikumus Satversmes 100. pantam, E. Levits atsaucās uz vairācem citu valstu konstitucionālajiem tekstiem, kuros ir nostiprinātas preses brīvības,63 tai
A iiiā sabiedriskā radio un televīzijas institucionālas garantijas.64
Diemžēl Saeimas atbildīgās komisijas E. Levita sagatavotos priekšlikumus laika trūkuma
i s neizskatīja.65 Tomēr, kā pamatoti norādījis pats priekšlikumu autors: “Tas, ka šiepriekšli* ^grriias Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas protokols. 1997. gada
jk nazis, protokols Nr. 9. Nepublicēts.
* -ar^īas Republikas Ārlietu ministrijas atzinums Tieslietu ministrijai par Satversmes Otrās daļas “Par cil■Mcesībām” izstrādes komisijas iesniegto projektu. 1997. gada 18. jūnijs, Nr. 42/464-4218. Nepublicēts.
* '«sotācija Tieslietu ministrijas piedāvātajam Satversmes astotās nodaļas projektam. 1997. gada 14. jūlijs.

P^aUicēta.
* 1 .'c.'nā ir jāsabalansē pamattiesību aizsardzība un, paplašinot vienas pamattiesības, jāraugās, lai ci«i: 7’^rattiesības tiktu ierobežotas pēc iespējas mazākā mērā!’ Satversmes tiesa. 2003-05-01. 29.10. 2003.
.31. icnkts.
Levits norāda, ka preses brīvības garantijas satur Vācijas 1949. gada konstitūcijas 5. pants, Portugāles
1982. gada konstitūcijas 38. pants, Krievijas 1993. gada konstitūcijas 29. pants. Levits E. Piezīmes par
:'nes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Satversme un cilvēktiesības: gadagrāmata 1999, Cilvēktiesību
Rīga: Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, 1999, Nr. 9.-12., 33. lpp.
’es 1976.-1982. gada konstitūcijas 39. pants un 40. pants, Spānijas 1978. gada konstitūcijas 20. pants,
ides 1983. gada konstitūcijas 7. pants. Turpat.
11. lpp.
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kumi laika trūkuma dēļ netika iekļauti diskusijā, vēl nenozīmē, ka pamattiesības Latvijas >.r
versmē būtu uztveramas šaurāk: vairums šeit skarto problēmu un to risinājumu piedāvā;::-':
diezgan droši izvirzīsies kā Satversmes jauno normu interpretācijas jautājumi.”66
44. 2003. gada 5. jū nijā Satversmes tiesa, izskatot lietu par valodas lietošanas ier.bežojumu attiecībā uz privātajiem radio un televīzijas kanāliem atbilstību Satversme
100. pantam un citām Satversmes normām, atzina, ka “Satversme, expressis verbis (pre;
zi izsakoties), neparedz preses (masu inform ācijas līdzekļu) brīvību”.67 Taču, izanalizē c
term ina “vārda brīvība” lietojumu Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiska 1 tiesībām 19. pantā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantā, kā arī Eiropas Cilvēk tiesību tiesas praksē, tiesa atzina, ka: “100. pantā lietotais termins “vārda brīvība” ie ttr'
arī jēdzienu “preses brīvība”.”68
Tādējādi Satversmes tiesa ir ietvērusi Satversmes 100. panta saturā daļu no Egila L;
vita izteiktajiem priekšlikumiem. Tomēr Egila Levita tālejošais ierosinājums nostiprini:
konstitucionālā līmenī sabiedriskā radio un televīzijas institucionālas garantijas snieg: būtisku ieguldījumu šo plašsaziņas līdzekļu finansiālajā un darbības neatkarībā un ļaurj
izvērtēt Satversmes tiesā iespējamos likumdevēja lēmumus, kas apdraud sabiedriskā rz
dio un televīzijas darbības neatkarību.

C. Tiesību uz vārda brīvību juridiskā konstrukcija Satversmē
1. Tiesību uz vārda brīvību ietvars un Satversm es 100. pan ta tvērum s
45. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka vārda brīvība aptver ļoti plašu jom u.69 Tiesa ir a r'
uzsvērusi saikni starp vārda brīvības apjomu un demokrātijas līm eni valstī, secinot, ki.
attīstoties demokrātijai, ir tendence paplašināties arī tiesībām uz vārda brīvību.70
Arī EC T ir secinājusi, ka tiesības uz vārda brīvību, kas ietvertas E C K 10. panta pirm i
jā daļā, tai skaitā tiesības uz uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāci un idejas bez valsts institūciju iejaukšanās, skar ļoti plašu jom u.71 Diskusijas par vārcu
brīvības ietvariem atspoguļojas arī starptautiskos cilvēktiesību līgumos72 un nacionL
valstu konstitūcijās,73 kur vārda brīvības saturs ir tuvs, bet ne identisks.
46. Satversmes tiesa ir secinājusi: “Satversmes 100. pants ir formulēts ļoti lakontki. Tas nosaka ikviena tiesības uz vārda brīvību, taču nekonkretizē veidus, kā šī vārc_
66 Portugāles 1976.-1982. gada konstitūcijas 39. pants un 40. pants, Spānijas 1978. gada konstitūcijas 20. pami
Nīderlandes 1983. gada konstitūcijas 7. pants, 12. lpp.
67 Satversmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. 1. punkts.
“ Turpat.

69 Satversmes tiesa. 2003-02-0106.05.06.2003.1. punkts.
70 Satversmes tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003. 33. punkts.
71 ECT spriedums Casado Coca v. Spain. 15450/89, 26.01.1994. 35. punkts.
72 Piemēram, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pants ietver tādus \<i. —
brīvības aspektus kā tiesības “meklēt, saņemt un izplatīt” informāciju, bet ECK 10. pants neparedz tie>—
“meklēt” informāciju un satur piebildi, ka informāciju var saņemt un izplatīt bez valsts institūciju ieic_'
šanās”.
.
73 Kā piemēru atšķirīgam vārda brīvības saturam nacionālo valstu konstitūcijas var minēt Australijas
stitūciju, kura saskaņā ar Austrālijas Augstākās tiesas praksi aizsargā politiska rakstura informāciju vai c. šāda rakstura vārda brīvības izpausmes, bet konstitucionālā aizsardzība netiek attiecināta uz citiem
brīvības elementiem.
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rrīvība var tikt realizēta,”74 un atzinusi, ka Satversmes 100. pants pēc satura
ir tuvs
-.N'O 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām
19. pantam un Konvencijas 10. pantam”.75
47. Satversmes tiesa līdz šim ir interpretējusi Satversmes 100. panta ietvarus trīs lieĀi. 6 Tiesa ir sniegusi atziņas par tādiem vārda brīvības satura elementiem kā preses
: - vība, inform ācijas brīvība, paudusi savu nostāju par vārda brīvības attiecināšanu uz
rersonas tiesībām izvēlēties netraucēti saņemt un izplatīt idejas svešvalodā un priekšvēē^inu aģitācijas ierobežojumu sasaisti ar vārda brīvību, kā arī vērtējusi personas goda
_r. cieņas aizsardzības un vārda brīvības īstenošanas līdzsvarošanu. Tomēr daudzi vārda
:~Mbas satura elementi tiesas praksē līdz šim nav analizēti. Taču, ņem ot vērā iepriekš
-austo atziņu par Satversmes 100. panta satura līdzību ar Pakta 19. pantu un Konvenci10. pantu, kā avots Satversmē aizsargātās vārda brīvības satura skaidrošanā var tikt
antota arī ANO Cilvēktiesību komitejas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse attiezo līgumu normu interpretācijā.77
48. Satversmes tiesas praksē ir nostiprināta atziņa, ka:
vārda brīvība ietver divus
~:zz-:tus- privāto un publisko. Vārda brīvības privātais aspekts nozīmē, ka katrai personai
r ::-zsības uz saviem uzskatiem, tiesības turēties pie tiem un brīvi tos paust. [. J . ”78 “Savukārt
wū~da brīvības publiskais aspekts attiecas uz ikviena tiesībām brīvi saņemt informāciju un
icust savus uzskatus jebkādā veidā - mutvārdos, rakstveidā, vizuāli, ar māksliniecisku
zz-z:\smes līdzekļu palīdzību u.tml.”79
49. Vārda brīvība attiecas ne tikai uz fiziskām, bet ari juridiskām personām.80 Turklāt
3i rīem īt ikvienai fiziskai personai neatkarīgi no īpašā statusa, kas var piemist attiecīgaai personai darbojoties valsts civildienestā, tiesībaizsardzības iestādēs vai, piemēram,
» d o t tiesneša amatu.81 Taču personas ieņemamais amats vai īpašais statuss var ietekmēt
« īr i a brīvības ierobežojumu piemērošanas apjomu attiecīgajai personai saskaņā ar Sa~ rrsmes 116. pantu.
50. Satversmes tiesa ir secinājusi, ka vārda brīvība publiskajā aspektā ietver arī preses brīvību, un atzinusi, ka pie inform ācijas izplatīšanas un uzskatu paušanas veidiem
7>eier arī plašsaziņas līdzekļi - radio un televīzija.82 Jāpiebilst, ka EC T vairākkārt uz
bērusi preses īpašo “sargsuņa” lomu demokrātiskā sabiedrībā, nodrošinot sabiedrību
"" -.lt ersmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. 1. punkts.
■»TSarpat.
""
-ersmes tiesa. 2003-02-010. 05.06.2003; Satversmes tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003. un Satversmes tiesa.
3 **1-45-01. 22.02.2010.
~ --emēram, Satversmes tiesa ir analizējusi Pakta 19. panta un ECK 10. panta saturu, lai konsta« a i . ka Satversmes 100. pants ietver tiesības uz “preses brīvību”. Satversmes tiesa. 2003-02-0106.
f e Jé-2003. 1. punkts.
"■ āsr. ersmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. 1. punkts.
P f«r-ersmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. 1. punkts.
■ ~-TT2t. Skat. arī ECT spriedums Autronic AG v. Switzerland. 12726/87, 22.05.1990. 47. punkts.
• ~V:~. and Practice ofthe European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk F., Van Hoof F.,
f e u ?_ n A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 780.
* - i r ersmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. gada. 1. punkts; Satversmes tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003.
ZL jcn k ts.
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ar inform āciju par sabiedrībai nozīmīgiem un aktuāliem jautājum iem.83 Atbilstoši EC7
praksei 10. panta aizsardzībā ietilpst ari žurnālistu ziņu avota neatklāšana.84 Izstrādā :
Satversmes 100. pantu, E. Levits ierosināja preses brīvības garantijas, līdzīgi kā V ā c i«
konstitūcijas 5. pantā,85 tieši paredzēt konstitūcijas tekstā.86
51. Satversmes tiesa, kā jau iepriekš minēts, ir atzinusi, ka vārda brīvība aizsargā ties:
bas brīvi saņemt inform āciju un paust savus uzskatus ar jebkādiem izteiksmes līdzekļiem
Ari atbilstoši EC T praksei faktiski tiek aizsargāta jebkura izteiksmes forma visdažādāko
jos izpausmes veidos (piemēram, gleznas, grāmatas, filmas, paziņojumi radiopārraidēinformācijas bukleti) un neatkarīgi no satura. EC T ir uzsvērusi, ka Konvencijas 10. panir
neattiecas tikai uz noteikta veida inform āciju vai idejām, vai izteiksmes veidiem, sevišķ:
politiska rakstura; tas aptver arī māksliniecisku izteiksmi, komerciālas dabas informāc ju un pat vieglo mūziku un reklāmu.87
52. Tiesu praksē un juridiskajā literatūrā ir pausts viedoklis, ka vārda brīvība var
izpausties arī kā “simboliska izteiksme”, piemēram, personai valkājot uzlīmes vai em
blēmas vai veicot kādus fiziskus aktus,88 lai paustu savu nostāju kādā jautājumā. Tač _
tiesības uz vārda brīvību ietver šādus aktus tikai tiktāl, cik šādas darbības kalpo kā lī
dzeklis attiecīgā uzskata paušanai.89 Tāpat vārda brīvība paredz personas tiesības pau?:
savu viedokli klusējot vai atsakoties veikt noteiktas darbības, kas būtu pretrunā ar tā.'
pārliecību.90
53. Tiesību uz vārda brīvību saturs ietver arī tādu informāciju, ko sabiedrības vai
rākums uzskata par nepieņemamu. EC T ir uzsvērusi, ka “vārda brīvība attiecināma nc
tikai uz “informāciju” vai “idejām”, kas tiek uztvertas labvēlīgi vai neitrāli, bet arī uz tām.
kas apvaino, šokē vai uztrauc valsti vai kādu sabiedrības daļu. Tādas prasības izvirza plu
rālisms, tolerance un iecietība, bez kuriem nav iedomājama demokrātiska sabiedrība”.
Tomēr dažu valstu tiesu praksē atsevišķu izteikumu veidi, kā piemēram, holokausta no
liegums92 vai klaji pornogrāfiska inform ācija,93 ir pasludināti par tādiem, kurus tiesības
uz vārda brīvību neaizsargā. Taču vārda brīvības aizsardzību plašāk nodrošinoša ir to
valstu judikatūra, kurā arī šādi izteikumi tiek atzīti par daļu no tiesībām uz vārda brīvī
bu, tālāk jau izvērtējot konkrētās inform ācijas ierobežošanas pamatojumu.
83 Skat., piem., ECT spriedums Jersild v. Denmark. 15890/89, 23.09.1994. 31. punkts.
84 ECT spriedums Goodwin v. The United Kingdom. 28957/95, 27.03.1996. 28. punkts.
85 Skat. apakšnodaļu “Tiesības uz vārda brīvību citu valstu konstitūcijās”.
86 Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Satversme un cilvēktiesības: gadagrāmata
1999, Cilvēktiesību Žurnāls. Rīga: Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, 1999, Nr. 9.-12., 33. lpp.
87 ECT spriedums Casado Coca v. Spain. 15450/89. 26.01.1994. 35. punkts.
88 Piem., ECT ir vērtējusi Konvencijas 10. panta ietvaros personas protestu pret lapsu medību norisi Apvieno
tajā Karalistē, kuras personai izdevās izjaukt, novēršot suņu uzmanību ar medību ragu. Skat. ECT spriedums
Hashman and Harrup v. The United Kingdom. 25594/94, 25.11.1999. 28. punkts.
89 Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J„ Van Dijk E, Van H oof E.
Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 780.
90 ASV Augstākās tiesas spriedumi Wooley v. Maynard, 430 U.S. 705 (1977) un West Virginia State Board of
Education v. Barnette 319 U.S. 624 (1943).
91 ECT spriedums Handyside v. The United Kingdom. 5493/72,07.12.1976. 48. punkts.
92 Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas spriedums: BVerfGE 90, 241-255 (Auschwitz lie case), (1994).
93 U.S. Supreme Court. Miller v. California 413 U.S. 15 (1973).
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54. Satversmes tiesa ir secinājusi: “Satversmes 100. pants paredz tiesības ne tikai brīvi
paust savus uzskatus un izplatīt informāciju, bet arī brīvi iegūt informāciju. Pēc savas
būtības tiesības uz vārda brīvību izriet no sabiedrības tiesībām saņemt informāciju.”94
Vispārējās jurisdikcijas tiesu praksē ir nostiprināta atziņa: “Tiesību uz informāciju īste
nošanas rezultātā sabiedrība var pārliecināties, vai valsts pārvalde darbojas sabiedrības
:nteresēs. Turklāt informācijas saņemšana ir galvenais priekšnosacījums, lai persona va
rētu īstenot savas tiesības šo informāciju izplatīt un paust par to (vai, ņemot to vērā) savu
viedokli.”95
Tiesības uz inform āciju ietvertas ari Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Starptautiskajā paktā
rar pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Taču Eiropas Cilvēktiesību tiesa sākotnēizskatītajās lietās interpretēja Konvencijas 10. pantu sašaurināti, aprobežojot tiesību
_z informāciju saturu ar aizliegumu valstij ierobežot kādas personas iespējas nodot sar.edrībai attiecīgo inform āciju.96 Tiesa noraidīja prasību, ka Konvencijas 10. pants uziiktu pienākumu valstij nodrošināt indivīdam pieeju informācijai, kuru valsts nevēlas
miegt.97
Tomēr jaunākajā praksē tiesa ir pieļāvusi iespēju interpretēt “tiesības saņemt infor
māciju” plašāk.98 Lietā pret Ungāriju, kurā valsts Konstitucionālā tiesa bija atteikusi ne
ē tis k a ja i organizācijai iespēju iepazīties ar parlamentārieša iesniegtās konstitucionālās
sūdzības saturu, Eiropas Cilvēktiesību tiesa uzsvēra sabiedrības, īpaši nevalstisko organi: Iciju un preses, tiesības piekļūt sabiedrībai nozīmīgai informācijai.
Taču vienlaikus tiesa pauda atziņu: “Šī lieta drīzāk ir saistāma ar iejaukšanos “sabied~ras sargsuņa”funkciju īstenošanā [..], cenzējot informāciju, kas atrodas tikai un vienīgi
■sists rīcībā, nekā ar noliegumu tiesībām uz pieeju oficiāliem d o k u m e n t i e m Turklāt
■■'-ī gadījumā valstij nebija jāveic nekādi soļi, lai informāciju apkopotu, bet valsts lika
šķēršļus, lai nevalstiskā organizācija varētu piekļūt informācijai, kas atradās ekskluzīvā
■ilsts iestāžu rīcībā.
Satversmes 100. pantā garantētās tiesības attiecībā uz informācijas brīvību ir plašā
ku Kā secinājis Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu depar
tm ents: “Latvijas Republikas Satversmes 100. panta tvērumā ietilpst cilvēka tiesības uz
-'-jrmāciju plašākā nozīmē - proti, ne tikai saņemt valsts sniegto informāciju, bet arī to
ičrfvi meklēt (aktīvi pieprasīt).”100
55. Satversmes tiesa ir vērtējusi arī svešvalodas lietošanas apjoma regulējumu privāz z :>s elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos atbilstību Satversmē ietvertajām tiesībām uz
* Mtversmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. 1. punkts; Satversmes tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003.
31 punkts.
* --gstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 08.06.2007. SK A -194/2007.
* 1 1 7 spriedums Leander v. Sweden. 9248/81, 26.03.1987; ECT spriedums Gaskin v. The United Kingdom.
JK 54/ 83,07.07.1989.
* r erziņa I., Ozoliņa G. Informācijas pieejamība Latvijā: Tiesību aktu izvērtējums. Rīga: Latvijas Universitātes
ttr. ^skās fakultātes Cilvēktiesību institūts, 2000, 2. nodaļa.
* • 7 1 spriedums Tarsasaga Szabadsdgjogokert v. Hungary. 37374/05, 14.04.2009. 35. punkts.
* l 17 spriedums Tarsasaga Szabadsdgjogokert v. Hungary. 37374/05, 14.04.2009. 36. punkts.
■ -.-gstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 08.06.2007. SK A -194/2007.
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vārda brīvību,101 tādējādi atzīstot, ka arī tiesības izvēlēties valodu, kādā saņemt inforr .
ciju un paust savu viedokli, ir ietvertas Satversmes 100. pantā. Atbilstoši ANO Cilvēktie
sību komitejas praksei attiecībā uz valodas lietošanas izvēles tiesībām ir svarīgi noc^Jr.
privāto un publisko jeb valsts sektoru. Komiteja ir atzinusi par vārda brīvības pārkāpu.- l
mēģinājumus ierobežot personas valodas lietojumu ārpus publiskās jeb valsts sfēra? Taču valsts ir tiesīga veikt samērīgus pasākumus oficiālās valodas lietošanas aizsardzībai
arī privātajā sektorā, piemēram, nepieciešamības gadījumā uzliekot pienākumu nocr
šināt informācijas tulkojumu valsts valodā.
Līdzīgi kā ANO Cilvēktiesību komiteja, arī Eiropas Cilvēktiesību komisija _r
konstatējusi, ka Konvencijas 10. pantā garantētās tiesības uz vārda brīvību neietver va
lodas lietošanas izvēles brīvību administratīvo jautājumu risināšanā.103'104 Valstis trad_cionāli pamato nepieciešamību lietot valsts valodu valsts pārvaldē, oficiālajos pasāku
mos, dokumentos un citur publiskajā sfērā ar “sabiedrības interesēm.” Satversmes tie?,;,
ir vērsusi uzmanību uz nepieciešamību latviešu valodu īpaši aizsargāt, ņemot vērā tīs
lietošanas sašaurinājumu no 1940. gada līdz 1990. gadam, un atzinusi, ka pasākumi, kir
veicina valsts valodas ietekmes nostiprināšanu, ir pamatojami ar “sabiedrības labklā
bas” interesēm .105 Taču nesamērīgi valodas lietošanas ierobežojumi, tai skaitā publiska I
un valsts sfērā, var radīt Satversmes 91. pantā aizsargāto tiesību uz vienlīdzīgu attieksr
pārkāpumu.106
56. Ikvienas personas vispārējas tiesības izvēlēties valodu sava viedokļa paušanai va;
inform ācijas saņemšanai ir jānošķir no minoritāšu grupām piederīgo tiesībām lieto:
savu valodu. Pēdējā gadījumā valodas lietošanas tiesību apjomu, papildus vispārējān:
vārda brīvības garantijām, noteiks Satversmes 114. panta saturs un minoritāšu valodu
aizsardzību garantējoši starptautisko cilvēktiesību avoti, kā piemēram, Eiropas Padome?
Konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību.107
57. Atbilstoši Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksei ne tikai poli
tiskās debates,108 bet arī priekšvēlēšanu aģitācija,109 tai skaitā politiskā reklāma, ir ietver
ta vārda brīvības tvērumā. Satversmes tiesa ir uzsvērusi, ka:
Satversmes 100. pantā
paredzētās tiesības uz vārda brīvību aplūkojamas ciešā kopsakarā ar tiesībām uz brīvām
vēlēšanām, ko aizsargā Satversmes 6. pants un Konvencijas Pirmā protokola 3. pants.”
101 Satversmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. 3. punkts.
102 ANO Cilvēktiesību komitejas lēmums lietā Ballantyne, Davidson, McIntyre v. Canada, No 385/1989.
CCPR/C/47/D/359/1989, 05.05.1993, para. 11.4.
103 Eiropas Cilvēktiesību komisijas lēmums lietā Fryske Nasjonale Partij v. Netherlands. 12.12. 1985.
104 Šeit gan jānošķir ir gadījumi, kad tulkojuma nodrošināšana ir nepieciešama pirmstiesas izmeklēšanas vai
tiesas procesa ietvaros, lai nodrošinātu personas tiesības uz taisnīgu tiesu.
105 Satversmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. 3. punkts.
106 Skat. Cilvēktiesību komitejas lēmums lietā J.G.A. Diergaardt et al. v. Namibia. 760/1997, U.N. Doc.
CCPR/C/69/D/760/1997, 06.09.2000.
107 Konvencija Latvijā ir spēkā kopš 2005. gada 1. jūnija. Skat. Par Vispārējo konvenciju par nacionālo m ino
ritāšu aizsardzību: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005. 31. maijs, Nr. 85 (3243).
108 ECT spriedums Lingens v. Austria. 9815/82,08.07.1986. 42. punkts.
109 Satversmes tiesa. 2009-45-01. 22.02.2010. Skat., piem., ECT spriedums Verein gegen Tierfabriken Schweiz
(VgT) v. Switzerland (no. 2). 32772/02, 30.06.2009; ECT spriedums TV Vest AS & Rogaland Pensjonistparti
v. Norway. 21132/05,11.12.2008.
110 Satversmes tiesa. 2009-45-01. 22.02.2010.
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Lai gan vārda brīvība ir viens no nepieciešamiem nosacījumiem brīvu vēlēšanu norisei,
Satversmes tiesas prakse apliecina, ka var būt nepieciešami vārda brīvības ierobežojumi,
’.ai nodrošinātu vēlētāju aizsardzību pret nesamērīgu priekšvēlēšanu aģitāciju un garan:ētu brīvas vēlēšanas, kas ietver ari apstākļus, lai vēlētāja griba varētu veidoties brīvi un
nepiespiesti.111
Līdzīgi kā iepriekšminētajā lietā, vairums tiesību uz vārda brīvību ietvaru elementi
egūst konkrētākas aprises lietās, kur analizēta vārda brīvības un citu Satversmē aizsar
gāto pamattiesību sadursme. Tādēļ nākamā nodaļa veltīta tiesu prakses analīzei vārda
rrivības ierobežojumu piemērošanā.

2. Vārda brīvības ierobežošanas izvērtēšanas m ehānism s un p am ati112
58. Satversmes tiesas praksē ir nostiprināta atziņa: “Likumā ir jāsabalansē pamat
ne fību aizsardzība un, paplašinot vienas pamattiesības, jāraugās, lai citas pamattiesības
m-cu ierobežotas pēc iespējas mazākā mērā.”113 Tādēļ, lai gan vārda brīvībai ir funda
mentāla nozīme demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanā un indivīda pamattiesību īser.ošanā, Satversmes 100. pantā garantētās tiesības nav absolūtas. Kā secinājusi Sat: rsmes tiesa: “Valsts var noteikt vārda brīvības ierobežojumus gadījumos, kad personas
~-:sības uz vārda brīvību tieši ietekmē citu personu tiesības, kā arī gadījumos, kad vārda
rrvība rada nepārprotamus un tiešus draudus sabiedrībai,”114 Tiesību uz vārda brīvību
-:enošanas ierobežošanu pieļauj arī Latvijas Republikai saistošie starptautiskie cilvēk_ - >ību avoti.115
59. Tomēr vārda brīvības ierobežošana nedrīkstētu kļūt par valstu ikdienišķu praksi.
s l uzsvērusi Satversmes tiesa: “Pamattiesības var ierobežot tikai Satversmē noteiktajos
gadījumos, turklāt ievērojot samērīguma principu. Tādējādi vārda brīvības ierobežojujābūt: 1) noteiktiem ar likumu; 2) attaisnojamiem ar leģitīmu mērķi; 3) proporcio•hādemjeb samērīgiem ar šo m ērķi”116 Arī EC T ir noteikusi, ka “vārda brīvības ierobe: umi valstij ir jātulko iespējami sašaurināti un ierobežojumu nepieciešamībai ir jābūt
: L'.iecinoši pierādītai”.117 Ir jābūt veiktai rūpīgai analīzei un izvērtēšanai, lai secinātu, ka
r.krēto inform āciju ir nepieciešams ierobežot.118
60. Satversmes tiesa arī paudusi atziņu, ka: “Satversme vārda brīvības ierobežoju
mos noteikusi vispārīgi, savukārt Konvencija dod konkrētākus kritērijus. Tāpēc attiecībā
.z pieļaujamajiem plašākajiem vārda brīvības ierobežojumiem Satversmes normas jāMzerpretē Konvencijas 10. panta izpratnē.”119 Tādēļ “[..] pamattiesību uz vārda brīvību

11 rītversmes tiesa. 2009-45-01. 22.02.2010.
: >kaL arī komentāru par Satversmes 116. pantu.
n iarversmes tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003. 24. punkts.
M Nirversmes tiesa. 2003-02-0106. 05.06.2003. 1. punkts; Nowak M. U.N. Covenant on Civil and Political
CCPR Commentary. Kehl, Strasbourg, Arlington: N.P.Engel, 1993, p. 337.
■•it. apakšnodaļu “Tiesības uz vārda brīvību starptautiskajos un Eiropas cilvēktiesību dokumentos”.
“ -irversmes tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003. 22. punkts.
• ECT spriedums Observer and Guardian v. The United Kingdom. 13585/88, 26.11.1991, 59. (a) punkts.
J īr^mane A., Gromovs J., Kučs A., Lulle A. Imigrācija un mediji. Rīga: Starptautiskā migrācijas organizācija,

JĒB9.
" ;ir.'ersm es tiesa. 2 0 0 3 -0 5 -0 1 . 2 9 .1 0.2003. 22. punkts.
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ierobežojuma mērķis atzīstams par leģitīmu tikai tad, ja tas atbilst ne vien Satversmes
116. pantā, bet arī Konvencijas 10. pantā minētajiem mērķiem, kuru labad var iero b eir
vārda brīvību”.120
61. Konkrētāki kritēriji Satversmes 100. pantā ietverto tiesību ierobežošanas, īpaierobežojumu nepieciešamības, pamatošanai atspoguļojas tiesu praksē, kur pretnost;
tītas tiesības uz vārda brīvību un kādu citu pamattiesību īstenošana. Tādēļ nākama apakšnodaļā detalizētāk tiks analizētas divas šādu lietu kategorijas: pirmkārt, tiesību uz
vārda brīvību un personas goda un cieņas aizsardzības sadursme, otrkārt, vārda brīvība
līdzsvarošana ar naida, diskriminācijas kurināšanas aizliegumu.
2.1. V ārda brīvības un tiesību uz goda un cieņ as aizsardzību līdzsvarošana
62. Personas goda un cieņas aizsardzība ir garantēta Satversmes 95. pantā. Satver?•
mes tiesas prakse apliecina, ka abas Satversmē ietvertās pamattiesības ir vērtējamas vien
līdz svarīgi un “[..] nosakot robežu starp vārda brīvību un tiesībām uz goda un cieņai
aizsardzību, ir nepieciešams nodrošināt taisnīgu līdzsvaru”.121 Tiesa arī norādījusi uz abu
pamattiesību ciešo saistību, jo “vārda brīvība ir viens no nepieciešamajiem priekšnosacī
jum iem uz savstarpēju cieņu balstītas sabiedrības veidošanai”.122
63. Personas goda un cieņas aizsardzība ir nostiprināta arī nozīmīgākajos starptautis
kajos123 un reģionālajos cilvēktiesību dokumentos,124 kā arī daudzu valstu konstitūcijās. Turklāt šis tiesības aizsardzība nereti ir tieši m inēta kā viens no leģitīmiem mērķiem vār
da brīvības ierobežošanai cilvēktiesību aktos.126 Tādēļ starptautisko cilvēktiesību institū
ciju un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē ir atzīts, ka vārda brīvība var tikt ierobežota,
lai aizsargātu iepriekšminēto pamattiesību.
64. Raksturojot ierobežojumu pamatotību ar likumu, neviennozīmīgu attieksmi Latvijas
un ārvalstu juridiskajā literatūrā radījis jautājums, vai kriminālatbildības paredzēšana par
personas goda un cieņas aizskaršanu nesamērīgi neierobežo vārda, īpaši preses brīvību.
Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Satversmes tiesas prakses127 analīze rada pamatu se
cinājumam, ka kriminālatbildības paredzēšana par izteikumiem, kas nesamērīgi aizskar
personas godu un cieņu, pati par sevi nepārkāpj personas tiesības uz vārda brīvību. Taču
Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rezolūcijas128 un Eiropas Cilvēktiesību tie120 Satversmes tiesa. 2009-45-01. 22.02.2010. 9. punkts.
121 Satversmes tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003.
122 Turpat, 24. punkts.
123 Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 17. pants.
124 Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1. pants. European Union. Charter o f Fundamental Rights o f the
European Union. 2000. 7. decembris, Official Journal o f the European Communities, Nr. C 364/01.
125 Skat. komentāru par Satversmes 96. pantu.
126 Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. panta otrā daļa. Par 1950. gada 4. no
vembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2., 4., 7. un 11. protokolu:
LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997. 13. jūnijs, Nr. 143/144 (858/859).
127 Satversmes tiesa. 2003-05-01. 29.10.2003.
128 Council o f Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1577 (2007) on décriminalisation o f defamation.
Pieejams: http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/eres!577.htm
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ac
ļauj apgalvot, ka, ņem ot vērā vārda un preses brīvības nozīmīgo lomu de»■«i rr.isk ā sabiedrībā, primārais uzsvars šādu strīdu risināšanā jāliek uz civiltiesiskiem
■astrdzlbas līdzekļiem, bet kriminālatbildības piemērošana ir attaisnojama tikai izņē—■i"n.-= gadījumos.
? Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē ir atspoguļoti vairāki kritēriji, kas ļauj izvērtēt
Hansi, rrivības ierobežojumu nepieciešamību lietās, kur kādas personas vai personu gruip t te ik u m i vai citas izpausmes formas nonāk konfliktā ar personas tiesībām uz goda
■e . : r. as aizsardzību.
“ kārt, tā kā daudzos gadījum os šādos konfliktos ir iesaistīta prese, īpaša vērība
r »: :ī:a tās lom ai dem okrātiskā sabiedrībā un iespējām veikt tai uzticētos pienākur__ senlaikus nesam ērīgi neierobežojot iepriekšm inētās pamattiesības. Mūsdienu
ļk n im ā c ija s sabiedrībā plašsaziņas līdzekļi ir galvenais kanāls, caur kuru indivīdi
inform āciju par dažādiem sabiedrībā aktuāliem jautājum iem . Tādēļ plašsa■u -- id zekļu darbības tieša vai netieša kontrole, draudi apcietināt žurnālistus par
ikiCii personai vai personu grupai kritiskas inform ācijas publicēšanu, var apdraudēt
.edrības iespējas saņem t objektīvu un daudzpusēju inform āciju par sabiedrībā no-_;ekošo.
Saistībā ar politiķu un valsts amatpersonu kritiku plašsaziņas līdzekļos EC T ir uz- ■ērusi:
preses brīvība piedāvā sabiedrībai vienu no labākajiem līdzekļiem, kā iepa
zīt un veidot savu viedokli par politisko līderu idejām un uzskatiem. Vispārināti runājot,
politisko debašu brīvība ir pašā pamatā demokrātiskas sabiedrības idejai, kura caurauž
Konvenciju.”130 Tiesa ir norādījusi, ka preses brīvība ietver iespējamu novirzi līdz pārspīi umam vai pat provokācijai.131 Tāpēc jebkura preses brīvības ierobežojuma nepiecieša
mība ir novērtējama attiecībā pret atklātas politiskās diskusijas interesēm vai sabiedrības
:.esībām tikt informētai par tai atklātu jautājumu. Jāpiebilst, ka jaunākajā ECT praksē
rresei līdzīga loma tiek piedāvāta nevalstiskajām organizācijām gadījumos, kad tās īste
no tām uzticētās sabiedrības funkcijas.132
Tā kā presei ir ļoti nozīmīga loma, žurnālistiem savas funkcijas jāīsteno ar atbildību,
: vārda brīvības īstenošana uzliek īpašus pienākumus un atbildību. Vārds ir ļoti spēcīgs
- rods sabiedrības viedokļa ietekmēšanai, tāpēc prese nereti tiek dēvēta par ceturto varu.
T esa tradicionāli ir atzinusi par pamatotiem ierobežojumus, kad žurnālists ir publicējis
nepārbaudītu un nesamērīgi aizskarošu informāciju, kuras rezultātā ir nodarīts kaitē;m s personas godam un cieņai.133
ECT spriedums Dlugolņcki v. Poland. 23806/03, 24.02.2009. 47. punkts; ECT spriedums Gavrilovici v.
•!jIdova. 25464/05, 15.12.2009. 60. punkts. Arī spriedumā Castels v. Spain ECT secināja, ka: “Demokrātiskā

sstēmā valdības rīcībai vai nolaidībai irjābūt pakļautai stingrai uzraudzībai ne tikai no likumdošanas un tiesu
vstitūciju, bet arī no preses un sabiedrības puses. Turklāt valdības dominējošais stāvoklis rada nepieciešamību,
valdība, cik iespējams, ierobežotu kriminālu sankciju piemērošanu, sevišķi, kad ir pieejami citi līdzekļi, lai
b ild ētu tās oponentu vai preses nepamatotiem pārmetumiem un kritikai.” ECT spriedums Castels v. Spain.
11798/85, 23.04.1992. 46. punkts.
' ECT spriedums Lingens v. Austria. 9815/82, 08.07.1986. 42. punkts.
ECT spriedums Bergens Tidende and others v. Norway. 26132/95, 02.05.2000,49. punkts.
- ECT spriedums Vides aizsardzības klubs v. Latvia. 57829/00, 27.05.2004. 41. punkts.
ECT spriedums Tammer v. Estonia. 41205/98, 06.02.2001. 68. punkts.
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66. Otrkārt, tiesa ir atzinusi, ka demokrātiskā sabiedrībā politiķiem un valsts amu:personām ir jāuzņemas lielāka kritika nekā vidusmēra iedzīvotājiem, jo
atšķirībā n :
privātpersonas politiķis neizbēgami sevi nostāda katra vārda un rīcības ciešā u z ra u d :::.
gan no žurnālistiem, gan sabiedrības, un tādēļ viņam jābūt ar lielāku tolerances pakāp:
[ ] ”im p0 ļitiķi un valsts amatpersonas realizē valsts varu, un brīva pieeja informācijai ur
atklātas politiskās diskusijas par dažādiem valsts pārvaldes jautājumiem ir priekšnotei
kums, lai sabiedrība varētu kontrolēt to, ka valsts amatpersonas tām deleģēto varu neiz
manto ļaunprātīgi. Tiesa ir secinājusi: “Demokrātiskā sistēmā valdības rīcībai vai nolai
dībai ir jābūt pakļautai stingrai uzraudzībai ne tikai no likumdošanas un tiesu institūc:~~
bet arī no preses un sabiedrības puses.”135
Taču pieļaujamās vārda brīvības īstenošanas robežas būs šaurākas gadījumos, kui
tiek aizskarts tiesnešu gods un cieņa, jo, izvērtējot kritikas robežas, šādās lietās jāņer
vērā apstrīdēto izteikumu ietekme uz tiesu varas autoritāti un objektivitāti. Kā secināju?
ECT: “Tiesu sistēmas darbība ir noteikti saistīta ar sabiedrības interesi, un, ņemot vērā ne
su īpašo lomu demokrātiskā sabiedrībā taisnīguma nodrošināšanai, tiesnešiem irjābauds
sabiedrības uzticība, lai veiksmīgi pildītu savus pienākumus. Tādēļ var būt nepieciešam
aizsargāt šo uzticību pret destruktīviem un nepamatotiem uzbrukumiem.”136
Tomēr arī tiesu varas un tās amatpersonu darbība nebauda imunitāti pret kritiku un
tās darbības publisku novērtējumu. Presei ne tikai ir tiesības, bet arī pienākums izplati:
inform āciju par tiesu sistēmas funkcionēšanu, jo “prese ir viens no līdzekļiem, ar kuras
palīdzību politiķi un sabiedrība var pārbaudīt, vai tiesneši veic savus svarīgos pienākum u:
saskaņā ar mērķi, kas ir viņiem uzticēto uzdevumu pamatā.”137 Tādēļ attiecīgās publikāci
jas mērķis, konteksts, jautājum a sabiedriskā nozīmība un citi lietā būtiski faktori noteik
to, vai apstrīdēto izteikumu ierobežošana ir nepieciešama.
67. Treškārt, būtisks ir ne tikai strīdā iesaistīto personu statuss, bet arī jautājum i
sabiedriskā nozīmība, saistībā ar kuru aizskarts personas gods un cieņa. Tādēļ valsu
amatpersonu un politiķu kritikas robežas būs plašākas, ja apstrīdētie izteikumi attiecas
uz viņiem uzticēto valsts pienākumu izpildi. Savukārt attiecībā uz politiķu privāto dzīvi
pieļaujamās kritikas robežas būs šaurākas un aizskarošu izteikumu lietošana būs pama
tojam a tikai tad, ja to konkrētā gadījumā attaisno sabiedrības intereses.138
68. Ceturtkārt, vērtējot izteikumu ierobežošanas nepieciešamību, ir jānošķir viedokl.
un fakti. Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Latvijas tiesu atšķirīgā nostāja šajā jautājumā
vērtējot tos pašus izteikumus, pierāda, ka norobežot šos divus jēdzienus nereti ir sa
režģīti.139 Turklāt vienā publikācijā vai publikāciju sērijā var būt ietverti gan fakti, gan.
pamatojoties uz tiem, izteikts viedoklis.
B4 j j c t spriedums Lingens v. Austria. 9815/82, 08.07.1986. 42. punkts.
135 ECT spriedums Castels v. Spain. 11798/85, 23.04.1992. 46. punkts.
136 E CT spriedums Prager and Oberschlick v. Austria. 15974/90, 26.04.1995. 34. punkts.
137 Turpat.
138 Kučs A. Vārda brīvības robežas: goda un cieņas aizskaršana, naida kurināšana - likumdošana un tie;..
prakse. Rīga: Providus, 2004.
139 ECT spriedums Vides aizsardzības klubs v. Latvia. 57829/00, 27.05.2004. 41. punkts; ECT spriedums A 5
“Diena” and Ozoliņš v. Latvia. 16657/03, 12.07.2007.
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Lai nošķirtu viedokļus un faktus, jāņem vērā ne tikai apstrīdēto izteikumu grama
tiskā interpretācija vai rubrikas nosaukums, kurā tie pausti, bet plašāks publikācijas vai
izteikumu konteksts un izteikuma autora mērķis. Nozīme piešķirama arī apstāklim, kā
šos izteikumus uztvertu neitrāls lasītājs, piemēram, kā apsūdzību nozieguma izdarīšanā
vai negatīvu kādas personas darbības vērtējumu.
69. Būtiski viedokļus un faktus nošķirt tāpēc, ka atšķiras to apstrīdēšanas veids un
pieļaujamības izvērtējums. Ja kāda persona pauž faktus, kas ceļ neslavu kādai personai,
tad indivīds var prasīt, lai persona pierāda savu apgalvojumu atbilstību patiesībai. Taču
citāda prakse ir piemērojama, ja tiek apstrīdēts personas viedoklis. Eiropas Cilvēktiesību
tiesa ir atzinusi, ka viedoklis ir subjektīvs kādas personas vai notikuma vērtējums, tādēļ
prasību pierādīt tā atbilstību patiesībai nav iespējams izpildīt un tā jau pati par sevi ir
uzskatāma par vārda brīvības pārkāpumu.140
Tomēr arī personas viedokļa paušana atsevišķos gadījumos var tikt ierobežota. Atbil
stoši ECT praksei: “viedoklis var būt nesamērīgi aizskarošs, jo īpaši tad, ja tam trūkst je b 
kādas faktiskās bāzes.”141 Tāpat viedoklis principā nedrīkst tikt pausts rupjā vai nesamērīgi
aizskarošā veidā. Taču ECT ir secinājusi: “[..] Konvencijas 10. pants aizsargā ne tikai pausto
ideju un informācijas saturu, bet arī formu, kādā tā tiek pasniegta.”142 Tādēļ izvēlētās for
mas pamatotība un pieļaujamās kritikas robeža ir cieši saistīta ar izteikumu kontekstu. Pie
mēram, ja pati persona rīkojusies pretrunā ar sabiedrības morāles normām vai nākusi klajā
ar provokatīviem izteikumiem, šāda personas darbība var radīt faktisko pamatu asam un
pat aizskarošam tās vērtējumam. Šādā formā izteikts vērtējums, kas citos apstākļos netiktu
atzīts par pieļaujamu, konkrētajā situācijā var tikt uzskatīts par samērīgu.143
70. Kā jau minēts iepriekš, personai ir jāatbild par nepatiesu faktu izplatīšanu. Šāds
pienākums attiecas arī uz presi, pat ja tiek atspoguļots sabiedrībai nozīmīgs jautājums.
Kā norādījusi ECT: “Aizsardzība, ko attiecībā uz informēšanu par sabiedrībai nozīmīgiem
jautājumiem žurnālistiem garantē E C K 10. pants, ir saistīta ar noteikumu, ka viņi darbojas
labā ticībā, lai sniegtu akurātu un ticamu informāciju saskaņā ar žurnālistu ētiku.’’144 To
mēr žurnālistu, ja tas darbojies labā ticībā, nevar saukt pie atbildības par neslavas celšanu
attiecībā uz tādas informācijas izplatīšanu, kas vēlāk ir izrādījusies nepatiesa, ja uz izplatī
šanas vai publikācijas brīdi žurnālistam varēja būt pilnīga pārliecība, ka informācija ir pa
tiesa.14'’ Atbilstoši EC T praksei: “Presei, kad tā veicina diskusiju par sabiedrībai nozīmīgiem
; .mtājumiem, parasti irjābūt tiesībām paļauties uz oficiālo ziņojumu saturu, neveicot tā ne
atkarīgu pārbaudi. Citādi var tikt mazināta svarīgā preses “sabiedrības sargsuņa” loma.”146
Piemēram, lietā Bladet Tromso and Stensaas v. Norway žurnālists, pamatojoties uz vi
des inspektora ziņojumu, bija izplatījis ziņas, ka kāda zvejas kuģa apkalpe nodarbojas ar
‘ ECT spriedums Prager and Oberschlick v. Austria. 15974/90,26.04.1995. 63. punkts.
~ ECT spriedums De Haes and Gijsels v. Belgium. 19983/92, 24.02.1997.
ECT spriedums Oberschlick v. Austria (No.2). 20834/92, 01.07.1997.
- Turpat.
** ECT spriedums Bladet Tromso and Stensaas v. Norway. 21980/93, 20.05.1999. 65. punkts.
Kučs A. Par Krimināllikuma piemērošanu un vārda brīvību. Jurista Vārds, 2003 30 septembris Nr 35
293).
ECT spriedums
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nelikumīgu roņu medniecību. Vēlāk izrādījās, ka ziņojumā ietvertā inform ācija neatbild
patiesībai, tāpēc Norvēģijas tiesas atzina, ka žurnālists aizskāris kuģa apkalpes lo ceic.
godu un cieņu. Taču Eiropas Cilvēktiesību tiesa, izvērtējot visus lietas apstākļus kopum i
atzina, ka publikācijas brīdī žurnālistam nebija pamata apšaubīt vides inspektora ziņoju
ma patiesumu, tādēļ viņa sodīšana nav samērīga.147
2.2. V ārda b rīv īb as u n n aida, d isk rim in ācijas
k u rin āšan as aizliegu m a līdzsvarošana
71. Iepriekšējā nodaļā veiktā analīze apliecina, ka tiesības uz vārda brīvību var tik;
ierobežotas tajos gadījumos, kad tās nesamērīgi ierobežo citas pamattiesības. Tiesībām
uz līdztiesīgu attieksmi un diskriminācijas aizliegumu ir īpaša nozīme šajā kontekstā,
diskriminācijas aizlieguma princips ir viens no pamatiem, uz kuriem balstīta cilvēktie
sību ideja.
Tiesību doktrīnā ir pausts viedoklis, ka rasu diskriminācijas aizliegums ir ieguvis iu s
cogens statusu. Tas nostiprināts ne tikai visos būtiskākajos cilvēktiesību dokumentos
bet arī ANO Statūtos.148 Tādēļ tiesību uz vārda brīvību vai citu pamattiesību īstenoša
na nedrīkst nonākt pretrunā ar šo principu. Taču diskriminācijas jēdziens un pamati,
uz kuriem aizliegta nevienlīdzīga attieksme, nepārtraukti attīstījušies līdz ar sabiedrības
evolūciju. Visplašākais diskriminācijas aizliegumu pamats ietverts Eiropas Pamattiesību
hartā, kura papildina tradicionālo diskriminācijas aizliegumu ar tādiem jauniem pama
tiem kā personas vecums, ģenētiskā izcelsme, invaliditāte, dzim um orientācija.149
72. Diskrim inācijas aizlieguma fundamentālā nozīme ir noteikusi to, ka starptautis
kie, reģionālie un nacionālie tiesību akti pieļauj ierobežot vārda brīvības izpausmes, kas
kurina neiecietību vai aicina diskriminēt kādai rasei, etniskajai, reliģiskajai vai citai gru
pai piederīgos. Šādi ierobežojumi izriet no ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām
un politiskajām tiesībām 19. panta trešās daļas150 un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. panta otrās daļas.151
147 ECT spriedums Bladet Tromso and Stensaas v. Norway. 21980/93,20.05.1999.
148 ANO Statūtu 1. panta trešā daļa paredz, ka viens no ANO mērķiem ir: “īstenot starptautisko sadarbību

starptautisko ekonomisko, sociālo, kultūras un humanitāro problēmu risināšanā un cilvēka tiesību un pamatbrīvību cieņas veicināšanā un attīstībā visiem bez rases, dzimuma, valodas vai reliģijas atšķirības.” UN, Charter
o f the UN. 24.10.1945. Pieejams: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3930.html
149 Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. panta pirmā daļa. European Union. Charter o f Fundamental
Rights o f the European Union, 7 December 2000, Official Journal of the European Communities, 18 December
2000 (2000/C 364/01).
150 ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. panta trešā daļa: “Šā panta 2.daļā

paredzēto tiesību izmantošana uzliek īpašus pienākumus un īpašu atbildību. Tāpēc tā var būt saistīta ar zinā
miem ierobežojumiem, taču tie jānoteic likumā un tiemjābūt nepieciešamiem:
a) citu personu tiesību un reputācijas respektēšanai;
b) valsts drošības, sabiedriskās kārtības (ordre public), iedzīvotāju veselības vai tikumības aizsardzībai. ”
151 Konvencijas 10. panta otrā daļa paredz: “Tā kā šo brīvību īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbil
dību, tā var tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā
un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās
drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziegumus, aizsargātu veselību vai tikumību, aizsargātu citu
cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai lai nodrošinātu tiesas varu un
objektivitāti.”
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Vēl tālejošāki pienākumi valstīm attiecībā uz šāda veida vārda brīvības izpausmju
ierobežošanu ir paredzēti ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 7. pantā,152 ANO
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 20. pantā153 un ANO
Konvencijā par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, kas ne tikai pieļauj, bet uzliek
v a ls tīm pienākumu aizliegt šādas vārda brīvības izpausmes.
Visplašāk naidu un diskrimināciju kurinošu vārda brīvības izpausmju aizliegums at
spoguļots ANO Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu 4. pantā, kurš
ietver pienākumu kriminalizēt rasistiskas vārda brīvības izpausmes. Šī norma, cita star
pā, paredz:
“Dalībnieces valstis nosoda dažāda veida propagandu un visas organizācijas, kuras p a 
matojas uz vienas rases vai noteiktas ādas krāsas vai etniskās izcelšanās cilvēku grupas
rārākuma idejām vai teorijām vai kuras cenšas attaisnot vai atbalstīt dažāda veida rasu
naidu un diskrimināciju, un apņemas nekavējoties veikt pozitīvus pasākumus dažādas
Kūdīšanas uz diskrimināciju vai diskriminācijas aktu izskaušanai. Šai nolūkā dalībnieces
•slstis saskaņā ar Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas principiem un tiesībām, kas skaid
ri formulētas šās Konvencijas 5.pantā, turklāt:
a)
pasludina, ka jebkāda ideju izplatīšana, kuras pamatojas uz rasu pārākumu vai
naidu, jebkāda kūdīšana uz rasu diskrimināciju, kā arī visi vardarbības akti vai kūdīšana
uzšādu aktu izdarīšanu pret jebkuru rasi vai personu grupu ar citu ādas krāsu vai etnisko
izcelšanos, kā arī dažādas palīdzības sniegšana rasistiskās darbības veikšanai, ieskaitot tās
-.'■.ansēšanu, ir noziegums, ko soda likums;
154
Konvencijas īstenošanu uzraugošā Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja ir uzrrērusi, ka vārda brīvībai gadījumos, kas attiecas uz rasistisku un naidu kurinošu runu,
ir mazāka aizsardzība.155
73.
Starptautiskie un reģionālie cilvēktiesību dokumenti, kā jau minēts, pieļauj un
r at uzliek pienākumu valstij ierobežot izteikumus, kuri kurina uz naidu un diskrim i
nāciju. Taču atšķiras izteikumu kopums, kas ir aizliegti. Visi cilvēktiesību dokumenti
izlied z kūdīšanu uz vardarbību pret kādu personu grupu vai kūdīšanu uz diskrim i
nāciju, bet tālejošāk formulētie ierobežojum i aptver, piemēram, arī nacionālā goda un

i * pas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. panta otrā daļa. Par 1950. gada 4. novemrr= Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1„ 2., 4., 7. un 11. protokolu: LR
ii:_m s. Latvijas Vēstnesis, 1997. 13. jūnijs, Nr. 143/144 (858/859).
- Deklarācijas 7. pants paredz: “Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un viņiem ir tiesības, bez jebkādām

icškirībām, uz vienādu likuma aizsardzību pret jebkādu diskrimināciju, kura pārkāpj šo Deklarāciju, un pret
ebkuru kūdīšanu uz tādu diskrimināciju." Latvijas Universitātes Cilvēktiesību institūta mājaslapā pieejamais
:_>:oiums: http://www.humaNr. ghts.lv/doc/vispaar/vispcd.htm.
33 ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 20. panta otrā daļa paredz: “Jebt iS i rīcība, kas aizstāv nacionālu, rasu vai reliģisku naidu un ir kūdīšana uz diskrimināciju, naidīgumu vai
z'Jarbību, jāaizliedz ar likumu.”
- āoiārs J. (Zin. red.) Cilvēka tiesības: starptautisko līgumu krājums. Ņujorka; Ženēva, 1994,1. sēj., 1. daļa,
•**.-80. lpp.
— 5kat. Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas viedoklis lietā Jewish community o f Oslo and Trondheim
others v. Norway. CERD/C/67/D/30/2003, 22.08.2005. 10.5. punkts. Pieejams: http://www.unhchr.ch/tbs/

a:>: nsf/ (Symbol)/b0f01303db356e96cl25714c004ebl0f?0pendocument.
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cieņas aizskaršanu,156 vai tādu ideoloģiju sludināšanu, kas pamatojas uz rasu pārākurr.
vai naidu.157
74. Identisks nav arī atbildības veids, kāds valstij jāparedz šādu izteikumu paudēiie.ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 20. pants pieprasi
valstīm aizliegt šādus izteikumus, atstājot valstīm rīcības brīvību izvēlēties piemērotā*;:
atbildības veidu. Taču ANO Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušar 4. pants uzliek valstīm pienākumu paredzēt tieši kriminālatbildību par Konvencijā ie
tverto aktu veikšanu. Kā atzinusi Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja: prever.:
vais un atturošais efekts, ko nodrošina kriminālizmeklēšana rasistisko aktu gadījumc:
un vainīgo saukšana pie kriminālatbildības, nevar tikt sasniegts tikai ar civiltiesiskie.vai administratīviem aizsardzības līdzekļiem.158
75. Atšķiras arī grupas, kuras ir aizsargātas pret šādu izteikumu paušanu. Tas ska:crojams ar to, ka katra cilvēktiesību dokumenta izstrādes pamatā bija specifisks mērlcPiemēram, pieņemot ANO Konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu
primārais mērķis bija aizsargāt dažādām rasēm, ādas krāsām vai etniskām grupām pie
derīgos, tāpēc reliģiskās kopienas nav iekļautas to grupu lokā, kuras aizsargā konvenc: ja.
Taču ņemot vērā tiesiskās vienlīdzības principa evolūciju un nozīmi demokrātiskā
sabiedrībā, kura balstīta uz visu cilvēku cieņu un līdztiesību, būtu grūti rast tiesiskie
argumentus, kādēļ kāda sabiedrības grupa varētu tikt pakļauta aicinājumiem uz vardar
bību vai naidu, vai kūdīšanai uz diskrimināciju. Jāatceras, ka naidu un diskrim ināciv.
kurinošu izteikumu mērķis ir nevis apstrīdēt kādu ideju vai uzskatu, bet vērsties pre:
personu, pamatojoties uz tās piederību kādai cilvēku grupai, ko bieži ir noteikuši n :
personas gribas neatkarīgi faktori.
76. Taču ierobežojot arī izteikumus, kas kurina uz naidu vai diskrimināciju, ir iāpiemēro Satversmes 116. pantā un Satversmes tiesas praksē izstrādātais pamattiesību
ierobežošanas mehānisms - respektīvi, jebkuram vārda brīvības ierobežojumam ir jābū:
noteiktam likumā, pamatotam ar leģitīmu mērķi un nepieciešamam demokrātiskā sa
biedrībā, kur galvenā prasība ir ierobežojuma samērīgums.
77. Tik strikta ierobežojumu izvērtēšanas testa piemērošana klaji diskriminējošien:
izteikumiem var nešķist pamatota. Tādēļ, piemēram, ANO Cilvēktiesību Komiteja un
Eiropas Cilvēktiesību tiesa atsevišķos gadījumos ir atteikušās pēc būtības izskatīt sū
dzības par šādu izteikumu ierobežošanu, pamatojoties uz līgumu norm ām ,159 kas liedz
ļaunprātīgi izmantot ANO Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesī156 Par Nacionālo likumdošanu rasisma un rasu diskriminācijas apkarošanai: Eiropas Komisijas pret rasismu
un neiecietību rekomendācija Nr. 7. Pieejams: http://www.coe.lv/tulkojumi.php?id=109.
157 Bojārs J. (Zin. red.) Cilvēka tiesības: starptautisko līgumu krājums. Ņujorka; Ženēva, 1994,1. sēj., 1. daļa
66.-80. lpp.
158 Skat. Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas viedoklis lietā Mohammed Hassan Gelle v. Denmark
CERD/C/68/D/34/2004, 15.03.2006. 6.6. punkts. Pieejams: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ (Symbol)/67.

5d3bdbeff3c0dcl25714d004f62e0?0pendocument.
159 Skat. ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 5. pants un Eiropas Cilvēktie
sību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 17. pants.
370

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

bām un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā ietvertās tiesības. Taču valstu prakse apliecina,
ka nereti vārda brīvību ierobežojošas normas, kuru mērķis ir aizsargāt minoritātes no
diskriminācijas un naida retorikas, rezultātā tiek piemērotas pret attiecīgajai m inoritātei
piederīgajiem. Izplatīti ir arī gadījumi, kad, slēpjoties aiz naida kurināšanas apkarošanas
lozunga, tiek ierobežotas politisko oponentu izteiksmes iespējas. Turklāt ne katrs iztei
kums, kurš aizskar kādu sabiedrības daļu, ir vērtējams kā naidu kurinošs. Tādēļ jaunākā
starptautisko cilvēktiesību institūciju prakse apliecina, ka apstrīdētie izteikumi tiek vēr
tēti pēc būtības un sūdzību noraidīšana ir izņēmums.160
78. Raksturojot vārda brīvības ierobežošanas kritērijus, prakse apliecina, ka prasība
noteikt ierobežojumu likumā un pamatot ar leģitīmu mērķi absolūtā vairumā gadīju
mu ir izpildīta. Latvijā Krimināllikums, plašsaziņas līdzekļu darbību regulējošie tiesību
ik ti,161 Reklāmas likum s162 un citas tiesību normas satur tiešu aizliegumu paust naidu
.īn diskrimināciju kurinošus izteikumus vai citas izpausmes formas. Turklāt tajos ga
dījumos, kad izteikumi kurina diskrimināciju, to ierobežojums izriet arī no Satversmes
91. panta.
79. Kā leģitīms mērķis šādu izteikumu ierobežošanai starptautisko cilvēktiesību in 
stitūciju praksē visbiežāk kalpo sabiedrības drošība un citu cilvēku tiesību aizsardzība.
Turklāt ANO Cilvēktiesību kom iteja ir atzinusi, ka pēdējais no leģitīmiem mērķiem var
tikt attiecināts ne tikai uz vienu atsevišķu indivīdu, bet arī uz kādas cilvēku grupas aiz-irdzību kopumā. Piemēram, lietā “Faurisson pret Franciju” Cilvēktiesību komiteja at
kaucās uz ebreju kopienas tiesībām tikt pasargātai no reliģiskā naida.163
80. Vislielākās diskusijas rada šādu izteikumu ierobežojumu “nepieciešamības demo
krātiskā sabiedrībā” izvērtējums, jo, kā atzinusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa: “Vārda brīvība
.niecināma ne tikai uz “informāciju” vai “idejām”, kas tiek uztvertas labvēlīgi vai neitrāli,
arī uz tām, kas apvaino, šokē vai uztrauc valsti vai kādu sabiedrības daļu.”164 ANO Cilēktiesību komitejas lēmumi, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un nacionālo tiesu spriedumi
itspoguļo to, cik grūti var būt novilkt robežu starp dažādām vārda brīvības izpausmēm
_n to pieļaujamajiem ierobežojumiem. Taču cilvēktiesību institūciju prakse ilustrē arī kri
tērijus, kuri palīdz izvērtēt to, vai vārda brīvības ierobežojumi ir nepieciešami.
81. Pirmkārt, starptautisko cilvēktiesību institūciju praksē kritiski tiek vērtēti abs
trakti formulēti vārda brīvības ierobežojumi, kuri balstīti tikai uz izteikumu saturu un
nepieļauj apstrīdēto izteikumu individuālu izvērtējumu. Piemēram, ANO Cilvēktiesību
' rmiteja lietā “Faurisson pret Franciju” (Faurisson v. France) uzsvēra: “[..] Gajso akta,
<z.rš faktiski pasludina par kriminālnoziegumu Nirnbergas starptautiskā militārā tribunā
* Cilvēktiesību Komitejas viedoklis lietā Ross v. Canada. 736/2000, CCPR/C/70/D/736/1997, 26.10.2000.
: čr-ams: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ (Symbol)/29712c8ddea3414dcl2569ad003d0316?0pendocument
“ ? =r presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, 7. pants: LR likums. Ziņotājs, 1991.14. februāris, Nr. 5,17.
-c 20. pants; Radio un televīzijas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995. 8. septembris, Nr. 137 (420).
Reklāmas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2 000.10. janvāris, Nr. 7 (1918). 4. pants.
“ Skat. Cilvēktiesību komitejas viedoklis lietā Faurisson v. France. 550/1993, CCPR/C/58/D/550/1993,
- 12.96. Pieejams: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ (Symbol)/4c47b59ea48f7343802566f200352fea?0pen
MKziment
“ ī IT spriedums Handyside v. The United Kingdom. 5 4 9 3 /7 2 , 0 7 .1 2.1976. 48. punkts.
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la spriedumu un secinājumu apstrīdēšanu, noteikumu piemērošana citos apstākļos n e 
izskatāmā lieta var novest pie lēmumiem vai pasākumiem, kas ir pretēji Paktam.”165 Tomēr
Kom iteja nekonstatēja pārkāpumu, jo secināja, ka veids, kā Francijas tiesas piemēro 
šas attiecīgo tiesību aktu konkrētajā lietā un izvērtējušas Forisona kungam piemēroto*
ierobežojumus, nodrošinājis pietiekamas garantijas pret nepamatotu vārda brīvības am
skārumu.
82. Otrkārt, būtiska nozīme, lai lemtu par tādu izteikumu ierobežošanu, kas robez :
jas ar naida un diskriminācijas kurināšanu, ir jautājuma sabiedriskai nozīmībai un izte.
kumu mērķim. Tajos gadījumos, kad izteikumi vai citas izteiksmes formas klaji aicira
uz naidu un diskrimināciju pret kādu personu grupu vai tai piederīgajiem un no lieti:
apstākļu konteksta ir redzams, ka tāds ir izteikumu autoru vai izplatītāju mērķis, cilvēk
tiesību institūcijas ir tradicionāli atbalstījušas ierobežojumu nepieciešamību.166
Taču, ja izteikuma autora vai izplatītāja mērķis, par spīti izteikumu atklāti naidīgajam
saturam, ir bijis rosināt diskusijas sabiedrībā par kādu aktuālu jautājumu, ierobežojuir.
ne vienmēr tikuši atzīti par nepieciešamiem demokrātiskā sabiedrībā. Svarīgi ir izve
tēt, vai aizskarošo izteikumu ieguldījums sabiedrībai nozīmīga jautājuma apspriešar.i
ir tik nozīmīgs, ka izteikumu izplatīšana ir attaisnojama, neskatoties uz attiecīgai grupa
piederīgo personu tiesībām, lai publiski tiktu aizliegta retorika, kas aizskar šīs grupa
tiesības uz cilvēcisku cieņu un vienlīdzīgu attieksmi.
Piemēram, lietā “Jersilds pret Dāniju” (Jersild v. Denmark) 167 Eiropas Cilvēktiesīb _
tiesa atzina, ka Dānija ir pārkāpusi Konvencijas 10. pantu, sodot žurnālistu par inte:
vijas pārraidi ar trim galēji noskaņotiem jauniešiem , kuri intervijas laikā pauda atklā:
rasistiskus un aizskarošus saukļus pret melnas ādas krāsas ieceļotājiem. Tiesa atzina, k .
apstrīdēto izteikumu iekļaušana intervijā bija nepieciešama, lai konfrontētu tobrīd no
tikušās diskusijas Dānijas sabiedrībā par rasisma jautājumu un apliecinātu, ka rasism?
valstī ir reāla, nevis izdomāta problēma.
83. Treškārt, ir jānošķir izteikumu autoru un izplatītāju, kas bieži vien ir žurnālist,
atbildība. Iepriekšminētajā lietā Eiropas Cilvēktiesību tiesa secināja, ka Dānijas tiesīb_
aizsardzības iestādēm bija pamats sodīt rasistisko izteikumu autorus. Taču žurnālisti
mērķis, pārraidot interviju, bija pavisam cits. Viņš bija distancējies no intervēto izteik
tajiem uzskatiem un tos kritizējis, tādēļ viņa sodīšana par intervijas pārraidīšanu nav
vērtējama kā nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā.168
84. Ceturtkārt, ierobežojumu nepieciešamības izvērtēšanas kritērijs ir ari apstrīdēto
izteikumu radītā aizskāruma pakāpe. Cilvēktiesību institūciju prakse pierāda, ka lietās,
kur pausti atklāti aicinājumi uz vardarbību pret kādu sabiedrības grupu, ierobežojum_
nepieciešamība ir vispārēji atzīta. Taču nav samērīgi ierobežot jebkuru vārda brīvības iz165 Cilvēktiesību komitejas viedoklis lietā Faurisson v. France. 550/1993, CCPR/C/58/D/550/1993, 16.12.96
Pieejams: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ (Symbol)/4c47b59ea48f7343802566f200352fea?0pendocumen:
166 Skat. ECT lēmums Norwood v. the United Kingdom. 23131/03, 23.09.1994; Eiropas Cilvēktiesību kom i
sijas lēmums par pieņemamibu lietā Glimmerveen and J. Hagenbeek v. Netherlands. 8348/78 un 8406/78.
11.10.1979.
167 ECT spriedums Jersild v. Denmark. 15890/89, 23.09.1994.
168 Turpat.
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pausmi, kura aizskar vai aizvaino kādu sabiedrības grupu. Piemēram, Eiropas Cilvēktie
sību tiesa lietā “Leidē un Izorni pret Franciju” (Lehideux and Isorni v. France) atzina, ka
katrai valstij ir jāspēj izvērtēt savu vēsturi atklāti un bezkaislīgi
169 kaut arī neskaidru
vēsturisko notikumu atšķirīga interpretācija var aizskart attiecīgo vēsturisko notikumu
dalībniekus.
85.
Piektkārt, būtisks ir piemērotais atbildības veids un sankcijas bargums par vārda
rrīvības ietvarus pārkāpjošo izteikumu paušanu. Saskaņā ar Eiropas Padomes Parlamen'irās Asamblejas rekom endācijām 170 un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi171 naidu un
r:>krimināciju kurinoši izteikumi ir viens no tiem vārda brīvības izpausmes veidiem,
ittiecībā uz kuriem ir pieļaujama kriminālatbildības un pat brīvības atņemšanas soda
riemērošana. Taču tās piemērošanas nepieciešamība katrā konkrētā gadījumā tomēr ir
Jidividuāli jāizvērtē, atceroties, ka kriminālatbildība ir smagākais atbildības veids. Tā
_etā “Leidē un Izorni pret Franciju” Eiropas Cilvēktiesību tiesa secināja, ka apstrīdētie
^teikumi nebūtu vērtējami kā tādi, par kuriem būtu nepieciešams piemērot kriminālatr .Jīb u , bet Francijas valdībai bija pieejami citi līdzekļi, lai aizsargātu citu cilvēku tiesīras, - civiltiesiski līdzekļi.172

* : 77 spriedums Lehideux and Isorni v. France. 24662/94, 23.09.1998. 47. punkts.
■
m cīl of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1577 (2007) on décriminalisation o f defamation.

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/eresl577.htm
m : 77 spriedums Cumpana andMazare v. Romania. 33348/96, 17.12.2004. 115. punkts.
m E 77 spriedums Lehideux and Isorni v. France. 24662/94, 23.09.1998. 47. punkts.
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101. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā
paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību
darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.
Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un
Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas
Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim,
kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā
?aredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā.
Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.
Gunārs Kusinš
j
Satu ra rādītājs
i . Ievads.................................................................... ........................................................................376
I Panta konstrukcija un term inoloģija..............................................................................376
1 Starptautiskajos un Eiropas Savienības dokumentos
noteiktās tiesības piedalīties valsts darbībā .................................................................376
5 Pilsoņu tiesība piedalīties valsts un pašvaldību darbībā
citu valstu konstitūcijās...................................................................................................... 378
3. satversmes 101. panta ģenēze.................................................................................................379
1 Pilsoņa tiesība piedalīties valsts darbībā
£ : institucionālas nozīmes aktos 1918.-1920. g................................................................ 379
1 Pilsoņa tiesība piedalīties valsts darbībā Satversmes 2. daļas projektā................380
: Pilsoņa tiesība piedalīties valsts darbībā
deklarācijā “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”............................. 380
- Pilsoņa tiesība piedalīties valsts darbībā Latvijas Republikas
1991. gada konstitucionālaj ā likumā
'Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”.................................................................380
5 1998. gadā pieņemtā 101. panta sākotnējā re d a k cija ...............................................381
- 1002. gadā pieņemtā 101. panta redakcija....................................................................382
^ "versm es 101. panta juridiskā k on stru k cija..................................................................383
L Panta pirmās daļas subjekts - ikviens Latvijas p ilso n is.......................................... 383
,1 Satversmē un citos likumos paredzētie Latvijas pilsoņu piedalīšanās veidi.......384
3 Tiesības pildīt valsts dienestu........................................................................................... 390
4 Pašvaldību vēlētāju loka noteikšana un pašvaldību ievēlējamības princips.......392
; Eiropas Savienības pilsoņu piedalīšanās pašvaldību darbībā................................. 393
r Pašvaldību darba valodas garan tijas.............................................................................. 393

375

101. pants

A. Ievads
1. P an ta konstrukcija un term inoloģija
1. Satversmes 101. panta teksta redakcija strukturāli iedalīta divās daļās. Panta p n a u
daļa un otrās daļas pirmie divi teikumi veidoti pēc tiesību subjektu principa, t.i., pL—.aun
daļā noteiktas Latvijas pilsoņu tiesības, bet otrajā daļā - citu Eiropas Savienības d a līr n ..
stu pilsoņu tiesības. Panta pirmā daļa veidota kā viens teikums un ir ievērojami plaiāsa|
pēc satura.
Satversmes 101. pantā ietvertās tiesības daļēji pārklājas ar citiem Satversmes p an ti;“ ,
ietverot, piemēram, Satversmes 8., 9., 80. pantu, jo tiesības balsot, tiesības kandidē: ?«.eimas vēlēšanās un tiesības piedalīties tautas nobalsošanā jau bija ietvertas 1922.
pieņemtajā Satversmes sākotnējā tekstā.
2. Atšķirībā no daudziem citiem Satversmes V III nodaļas pantiem šī panta pirn _
daļa konstitucionālā līmenī garantē norādītās tiesības tikai Latvijas pilsonim. Savukapanta otrajā daļā kā panta subjekti ietverti gan Latvijas pilsoņi, gan tie Eiropas Savie 
bās pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā.
3. Pantā izmantota arī citviet Satversmē (piemēram, Satversmes 104. pantā) liet :«ā
konstrukcija “likumā paredzētajā veidā”. Līdz ar to jebkuri veidi un nosacījumi, kas r *
redz šo piedalīšanos, nosakāmi likumā (plašā nozīmē).
4. Pantā izmantotais formulējums “tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbi: 1
saturiski ir ļoti apjomīgs formulējums, kas ietver dažādus piedalīšanās veidus, tajā sk_ a
arī līdzdalību un citus veidus. Pantā nav piedalīšanās veidu uzskaitījuma.
5. Panta pirmajā daļā kā īpaši norādīta garantija noteikta ari ikviena Latvijas pilsoņa
tiesība pildīt valsts dienestu. Šī tiesība arī ir saistīta ar pantā esošu nosacījumu “likurzā
paredzētajā veidā”.
6. Panta otrā daļa sastāv no trim teikumiem, pirmie divi teikumi nosaka persor.kuras ir tiesīgas ievēlēt pašvaldības, un garantē Eiropas Savienības pilsoņu tiesības pie
dalīties pašvaldību darbībā. Otrās daļas trešais teikums konstitucionālā līmenī nosaki
latviešu valodu kā pašvaldību darba valodu. Šis teikums detalizē Satversmes 4. pantu, ka
latviešu valoda ir valsts valoda, un sasaucas ar Satversmes 21. panta otro teikumu, kuri
nostiprināts, ka Saeimas darba valoda ir latviešu valoda.

2. Starptautiskajos un Eiropas Savienības dokum entos
noteiktās tiesības piedalīties valsts darbībā
7. Tiesības piedalīties savas valsts pārvaldē, piekļūt valsts dienestam un vēlēšanu tie
sības paredzētas ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas (turpmāk - Cilvēktiesību
deklarācija) 21. pantā. Cilvēktiesību deklarācijā ietvertais termins “savas valsts” parasti
tiek saprasts kā personas tiesiskā saikne ar valsti pilsonības formā. Vienlaikus juridiska-1
literatūrā sastopams pamatots viedoklis, ka “valstis var iet tālāk un piešķirt daļu politisk:
tiesību arī personām, kuras nav šīs valsts pilsoņi, bet kurām ar šo valsti pastāv pietieko?.
stipra saikne”.1
1 Mits M. Tiesību katalogs. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga
Izglītības soļi, 2000.
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8. ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (turpmāk rakts) 25. pantā personu tiesības piedalīties valsts darbībā ir formulētas izvērstākā re
dakcijā. Pakts nosaka:
“Katram pilsonim, neraugoties ne uz kādām 2. pantā minētajām atšķirībām un bez
nepamatotiem ierobežojumiem, jābūt tiesībām un iespējai:
a) piedalīties valsts lietu kārtošanā gan tieši, gan ar brīvi izraudzītu pārstāvju starpniecību;
b) balsot un tikt ievēlētam īstās periodiskās vēlēšanās, kas notiek uz vispārēju un vienIdzīgu vēlēšanu tiesību pamata, aizklāti balsojot un nodrošinot vēlētāju brīvas gribas iz
pausmi;
c) uz vispārēja vienlīdzības principa pamata nodrošināt iespēju vērsties attiecīgās valsts
sstādēs. pakts īpaši uzsver, ka jābūt ne tikai tiesībām, bet arī iespējai.”
Analizējamās tiesības minētas arī ANO Konvencijas par jebkuras rasu diskriminār.ias izskaušanu2 5. pantā un ANO Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas
izskaušanu3 7. pantā.
9. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk - Kon
vencija) 1. protokola 3. pants nostiprina tikai daļu no Satversmes 101. panta tvēruma, jo
itbilstoši Konvencijai valsts apņemas ik pēc zināma laika perioda rīkot brīvas un aizklātas
vēlēšanas apstākļos, kas veicina tautas viedokļa brīvu izpausmi, izvēloties likumdevēju
iru. Izskatot lietas par iespējamiem Konvencijas pārkāpumiem, Eiropas Cilvēktiesību
resa ir uzkrājusi plašu atziņu apjomu. No Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses secināms,
c ī . tiesas ieskatā, vēlēšanu tiesības aptver indivīda tiesības vēlēt un tikt ievēlētam un pēc
ievēlēšanas darboties parlamentā4. Tiesa pievērš lielu uzmanību arī veidam (nosacīju
miem), kā tiek izveidots likumdevējs (parlaments)5.
10. Ne Konvencija, ne kāds no tās daudzajiem protokoliem nepiemin tiesību pildīt
•aJsts dienestu. Šajā sakarā juridiskajā literatūrā izteikts viedoklis, ka “šāda garantija esot
r.iusi ietverta 4. un 7. protokola projektu tekstos, taču vēlāk no projektiem svītrota, jo šīs
r.esības realizācija ir lielā mērā atkarīga no valstu tradīcijām un sistēmas, kādā valsts refulē valsts dienesta jautājumus. Tādējādi to var uzskatīt par konvencijas autoru apzinātu
-C\ēli, nevis kļūdu”.6
11. Ņemot vērā šo tiesību īpašo nozīmīgumu, Eiropas Padomes ietvaros izstrādāti
vairāki rekomendējoša rakstura dokumenti - Eiropas Padomes Venēcijas kom isija izvei
dojusi labas prakses apkopojumus - par vēlēšanu jautājum iem 7 un tautas nobalsošanas
autājumiem8. Šie rekomendējoša rakstura dokumenti sniedz izvērstu un detalizētu ana
ANO Konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas novēršanu: starptautisks līgums. Pieejams: http://www.

~īs'.bsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dokumenti/?doc=71.
ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas novēršanu: starptautisks līgums. Pieejams: http://
*•*1 v.humaNr: ghts.lv/doc/vispaar/sievdisk.htm.
‘ ECT spriedums Lykourezas v. Greece
Turpat.
' Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий. Отв. ред. В.А. Четвернин. Москва:
Центр конституционных исследований М осковского общественного научного фонда, 1997, 233 с.
Code o f good practice in electoral matters. Pieejams: http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD

2002)023-e.pdf.
' 7ode of good practice on referendums. Pieejams: http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD (2007)008-e.pdf
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līzi par vēlēšanu un tautas nobalsošanas sarīkošanas jautājum iem un var sniegt dziiL-:_
izpratni par šo tiesību izmantošanas detaļām. 2009. gadā apstiprināts Labās prakses k >
dekss pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanai lēmumu pieņemšanas procesā9.
12. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas10 (turpmāk - Pamattiesību harta) V sac^ i
norādītas Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Pamattiesību hartas 39. pants nosaka tiesī
bas balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, savukārt 40. pants nosaka, ka ik. te
nam Savienības pilsonim ir tiesības balsot un tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās čx
lībvalstī, kurā viņš dzīvo, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņie~

3.
Pilsoņu tiesība piedalīties
valsts un pašvaldību darbībā citu valstu konstitūcijās
13. Vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu konstitūcijās ir ietverts regulējums, kurs
lielākā vai mazākā mērā ir līdzīgs Satversmes 101. pantam. Lietuvas Republikas konsti
tūcijā pilsoņu tiesība piedalīties valsts un pašvaldību darbībā ietverta nevis vienā panti
bet gan vairākos pantos - 33. panta pirmajā daļā un 199. pantā.
14. Lietuvas Republikas Konstitūcijas 33. panta pirmā daļā nosaka, ka “pilsoņiem r
tiesibas piedalīties savas valsts pārvaldīšanā tieši vai arī ar demokrātiski ievēlētu pārstār. ju starpniecību, kā arī ir tiesības uz vienādiem nosacījumiem iestāties Lietuvas Republika
valsts dienestā”. Kā redzams, šādas tiesības konstitucionāli tiek garantētas tikai Lietuvas
Republikas pilsoņiem. Tāpat Lietuvas konstitūcijā norādīts, ka šīs tiesības var tikt īsteni: tas, izmantojot gan tiešo demokrātiju, gan pārstāvības demokrātiju (ar demokrātiskā veici
ievēlētu pārstāvju starpniecību). Tiesības vēlēt un kandidēt pašvaldību vēlēšanās Lietuvā _*
gan Lietuvas pilsoņiem, gan citiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Attiecībā uz valsts dienes
tu Lietuvā konstitucionāli ir noteiktas tiesības iestāties Lietuvas Republikas valsts dienesti
konstitucionāli papildus akcentējot, ka šis tiesības ir uz vienādiem nosacījumiem.
15. Igaunijas konstitūcijas cilvēktiesību daļā nav Satversmes 101. panta tvērum an
atbilstošas tiesības. Igaunijas konstitūcijas 30. pants nosaka: “Amatus valsts iestādēs un
vietējās pašvaldībās likumā noteiktajā kārtībā ieņem Igaunijas pilsoņi.” Vienlaikus Igau
nijas konstitūcija noteic, ka likums var paredzēt: izņēmuma gadījumos šādus amatus var
ieņemt ari citu valstu pilsoņi un personas bez pilsonības.
16. Igaunijas konstitūcijas 156. pants nosaka: “Ievēlot vietējās pašvaldības Padomi, uz
likumā paredzētajiem nosacījumiem tiesības balsot ir 18 gadu vecumu sasniegušām perso
nām, kuras pastāvīgi dzīvo šīs pašvaldības teritorijā.” Līdz ar to Igaunijā vietējās pašvaldībās
vēlēšanu tiesības ir arī personām, kuras nav ne Igaunijas, ne kādas citas ES valsts pilsoņi.
17. Vācijas konstitūcijas 28. pantā noteikts, ka zemēs un pašvaldībās jābūt tautas pār
stāvībai. Šis pants arī nosaka, ka personām, kurām ir Eiropas Kopienu dalībvalsts pilso
nība, ir tiesības balsot un tikt ievēlētām municipālajās vēlēšanās.
Vācijas konstitūcijas 33. pants nosaka, ka ikvienam vācietim (Vācijas pilsonim) atka
rībā no tā spējām, piemērotības un profesionālās kvalifikācijas ir vienāda piekļuve valsts
amatiem.
9 Code of good practice for civil participation in decision making process. Council of Europa. Pieejams: http:

www.coe.int/t/ngo/Source/Code_English_final.pdf.
10 Eiropas Savienības Pamattiesību harta. C 303, 2007.14. decembris.
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18. Somijas konstitūcijas 14. pants - vēlēšanu un piedalīšanās tiesības - nosaka Somiis pilsoņu vēlēšanu tiesības un tiesības piedalīties referendumos. Šis pants arī paredz, ka
•:atram Somijas pilsonim un ārvalstniekam, kurš pastāvīgi dzīvo Somijā, ir tiesības bal
sot pašvaldību vēlēšanās un pašvaldību referendumos. Šajā pantā noteikts arī, ka likums
nosaka tiesības, kā citādā veidā piedalīties pašvaldību darbā.
Somijas konstitūcijas 14. pants paredz ari īpašu papildu noteikumu, ka valsts iestāiēm jāsekm ē indivīda iespēja piedalīties sabiedrības darbībā un ietekmēt lēmumus, kas
lieca s uz viņu. Realizējot šo valsts iestāžu pienākumu, Somijā ir īpaša valdības apstip
rināta programma.11
19. Polijas konstitūcijas 62. pants nosaka Polijas pilsoņu vēlēšanu tiesības, kā arī
nrsības piedalīties referendumos un Polijas prezidenta vēlēšanās. Polijas konstitūcijas
159. pantā ietverts noteikums, ka pašvaldību ievēlēšanas procedūra tiek noteikta ar likuTādējādi Polijas konstitūcija īpaši nenorāda, ka Eiropas Savienības valstu pilsoņiem
ir tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās, bet šos nosacījumus ietver likumā.
20. Izvērtējot norādītās konstitūcijas, secināms, ka ir konstitūcijas, kurās noteikta līazīga pieeja - pilsoņiem noteikta šāda ļoti plaša satura tiesība, tomēr visbiežāk pilsoņu
r>ība piedalīties valsts vai sabiedrības darbībā parādās citu valstu konstitūcijās, nevis
t l viens Satversmes 101. pantam līdzīgs pants, bet gan atbilstoši šo konstitūciju struktū
ra; kā vairāku konstitūcijās ietvertu tiesību kopums. Bieži vien citu valstu konstitūcijas
satur atsevišķus pantus vai nodaļas par pašvaldību darbību, un tādējādi subjekti, kuriem
r tiesība piedalīties pašvaldību vēlēšanās, tiek norādīti šajos pantos vai arī tiek noteikti
n iecīgajos pašvaldību vēlēšanu likumos.

B. Satversmes 101. panta ģenēze
1.
Pilsoņa tiesība piedalīties valsts darbībā
konstitucionālas nozīm es aktos 1 9 1 8 .-1 9 2 0 . g.
21. Pilsoņa tiesība piedalīties valsts darbībā kā atsevišķa tiesība nav ietverta ne Latvii s valsts proklamēšanas aktā,12 ne Latvijas Tautas Padomes politiskajā platformā.13 Tas
sk a id ro ja m s ar šo dokumentu nelielo apjomu un faktu, ka 1918. gada novembrī vēl
Debija likumīgi noteikta Latvijas pilsoņu kopuma. Par pamatotu jāatzīst arī juridiskajā
īieratūrā izteiktais viedoklis, ka “Tautas padomei bija maz laika, un politiskā platforma
: i dokuments, kas noteica TP darbības politiskos uzdevumus, nevis konstitūcija”.14
22. Latvijas Satversmes sapulces pieņemtā deklarācija par Latvijas valsti15 arī ir ļoti
.ironisks dokuments. Tajā atzīts tautas suverenitātes princips, deklarācijas 2. punktā no‘ i jo t, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Deklarācijas 1. punktā no
1 līnzen Participation Policy Programme. Piejams: http://www.om.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blob
jo i=:irldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURlcontainer=Default&SSURJsession=false&blobkey=id&blobhe
aar-. aluel=inline;filename=kvpo_esite_eng.pdf&SSURIsscontext=Satellite. Server&blobwhere= 12437900882

■ņ-jļ~'clobheadernamel=ContentDisposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf
- Ljtvijas pilsoņiem. Latvijas pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājums. 1919, Nr. 1.
* L^rvijas Tautas padomes politiskā platforma. Latvijas pagaidu valdības likumu un rīkojumu krājums. 1919,
ī č 1.

* '-jlviias tiesību vēsture (1914-2000). Rīga: Fonds “Latvijas vēsture”, 2000, 152. lpp.
- le-darācija par Latvijas valsti. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920, Nr. 4.
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rādīta arī “demokrātiska valsts iekārta”. Lai gan Satversmes sapulces pieņemtajos Latv valsts iekārtas pagaidu noteikum os16 ir atsevišķs pants (9. pants), kurā norādītas vairL*ut
vispāratzītas cilvēktiesības, tom ēr arī šajā dokumentā nav ietverta atsevišķa tiesība L ir*
jas pilsoņiem piedalīties valsts darbībā.

2. Pilsoņa tiesība piedalīties valsts darbībā Satversm es 2. daļas projektā
23. Pilsoņu tiesības ievēlēt Saeimu un tikt tajā ievēlētam, kā arī tiesība piedalīties U^tas nobalsošanā ietverta vairākos Satversmes pantos. Apspriežot Satversmes 1. daļu, S r
versmes sapulces deputāts Dzelzītis paudis viedokli,17 ka “Satversme dod tautai ļoti šauri,
tiesības piedalīties likumdošanā, visā valsts dzīvē”, taču to deputāts izmantojis galvenoklrkā argumentu, lai Saeimas vēlēšanas tiktu rīkotas biežāk - ik pēc diviem gadiem.
24. Satversmes 1922. gada redakcijas 85. pants paredzēja zvērināto tiesu izveidošari
Latvijā. Šo pantu Satversmes sapulce pieņēma vienbalsīgi18, un tas uzskatāms par sk^ _
ru un nepārprotamu ieceri izveidot pilsoņu piedalīšanos tiesu varas realizācijā. Die~
žēl Tieslietu m inistrija tikai 1933. gadā sagatavoja likumprojektu par zvērināto tiesārr “
Līdz 1934. gada autoritārajam apvērsumam šis projekts tā arī netika pieņemts SaeiirJ.
bet pēc tam valdība vairs nebija ieinteresēta 1922. gada Satversmes 85. panta īstenoša.-_
jo aizstāvēja birokrātiskās varas principu20.
Satversmes sapulces nepieņemtajā Satversmes 2. daļā pilsoņu tiesība piedalīt r
valsts darbībā kā atsevišķa, īpaši norādīta tiesība nav ietverta. Debatējot par Satversi- .r
2. daļu, Satversmes sapulces deputāts Irbe cita starpā pieminējis baznīcas tiesības piec^
līties valsts dzīvē21.
3. Pilsoņa tiesība piedalīties valsts darbībā
deklarācijā “P ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”
25. Deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” 8. punkts garanr:
Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, s*>
ciālās, ekonomiskās un kultūras tiesības, kā arī politiskās brīvības, kuras atbilst vispār
atzītām starptautiskām cilvēktiesību normām. Tas pilnā mērā attiecināms uz tiem PSK:
pilsoņiem, kas izteiks vēlēšanos dzīvot Latvijā, nepieņemot tās pilsonību.22 Šis punkti
nesatur konkrētu norādi, ka Latvijas pilsoņiem ir tiesības piedalīties valsts un pašvaldīr.
darbībā, tom ēr tas ietver plašas cilvēktiesību garantijas.

4. Pilsoņa tiesība piedalīties valsts darbībā
Latvijas Republikas 1991. gada konstitucionālajā likum ā
“Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākum i”
26. Latvijas Republikas Augstākās padomes pieņemtajā konstitucionālā likuma “Cil
vēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”23 (turpmāk - 1991. gada Konstitucionālais L
16 Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920, Nr. 4.
17 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Tiesu namu aģentūra, 2006.
18 Turpat.
19 Likumprojekts par zvērināto tiesām ar paskaidrojumiem. Jurists, 1933, Nr. 8/9.
20 Latvijas tiesību vēsture (1914-2000). Rīga: Fonds “Latvijas vēsture”, 2000, 255. lpp.
21 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Tiesu namu aģentūra, 2006.
22 Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Ziņotājs, 1990. 4. maijs, Nr. 20.
23 Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
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kums) 8. pantā norādītā Latvijas pilsoņu tiesība pēc sava tvēruma ir līdzīga Satversmes
101. panta pirmās daļas redakcijai. 1991. gada Konstitucionālā likuma 8. pantā noteikts:
“Pilsoņi piedalās valsts un sabiedrības lietu lemšanā tieši vai ar brīvi ievēlētu pārstāvju
starpniecību. Pilsoņiem ir vienlīdzīgas tiesības ieņemt valsts amatus.”
27. 1991. gada Konstitucionālā likuma 8. pantā lietotais daudzskaitlis var kļūdaini
vedināt domāt, ka akcents likts nevis uz katra pilsoņa tiesībām, bet gan pilsoņu kopuma
nesībām. Tomēr, analizējot 1991. gada konstitucionālajā likumā lietoto terminoloģiju,
redzams, ka tālaika likumdevējs vienskaitļa un daudzskaitļa formu nav lietojis strikti
konsekventi un acīmredzot arī šajā pantā prezumēta ikviena pilsoņa tiesība. Redakcio
nāli šī tiesība formulēta kā pilsoņu tiesības piedalīties “valsts un sabiedrības” lietu lem 
šanā. Nefokusējoties uz redakcionālām īpatnībām, uzskatāms, ka Satversmes 101. pantā
īpaši pirmajā daļā) norādītā tiesība pamatā ir veidojusies uz 1991. gada konstitucionālā
-ikuma 8. panta redakcijas bāzes.

5. 1998. gadā pieņem tā 101. p an ta sākotnējā redakcija
28. Komentējamais pants pašlaik ir vienīgais spēkā esošais Satversmes pants, kurš
-<opš tā pieņemšanas 1998. gadā ir grozīts jau divas reizes (2002. un 2004. gadā). Likum
devējs ievērojis tradicionāli pieņemto Satversmes grozīšanas tehniku un allaž izteicis
pantu jaunā redakcijā.
29. Analizējot 101. panta sākotnējās redakcijas rašanās materiālus - gan Satversmes
2. daļas izstrādāšanas komisijas, gan Saeimas Juridiskās komisijas sagatavoto alternatīvo
_n Saeimas pieņemto projektu, var konstatēt, ka panta izstrādes gaitā likumdevējs centies
radīt esošajam Satversmes stilam atbilstošu lakonisku redakciju, bet vairījies vienkāršoti
rārņem t (kopēt) Cilvēka tiesību deklarācijas 21. pantu un pakta 25. pantu. Satversmes
1. daļas izstrādāšanas kom isija sākotnēji piedāvājusi redakciju, kurā bija paredzēts, ka
nedalīšanās veidi nosakāmi nevis likumā, bet gan pašā Satversmē, kā arī paredzēts, ka
rilsoņiem ir tiesība nevis pildīt valsts amatus, bet gan tikai pretendēt uz tiem .24
30. Apspriežot šā panta sākotnējo redakciju, lielākās debates notikušas par to, cik pla-im personu lokam konstitucionāli garantēt šajā pantā paredzētās tiesības. Satversmes
1. daļas izstrādes komisijas materiālos atrodams, ka sākotnēji šī komisija rosina garantēt
;Ī5 tiesības tikai pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem.25 Arī Saeimas Juridiskā kom isija 1. laurnām iesniegusi panta redakciju, kas aptvēra šaurāku personu loku, nekā nosaka Lat: as starptautiskās saistības. Projekta 3. lasījumā Saeimas Juridiskā komisija ierosināja
rilntiesīguma kritēriju izslēgt, un Saeima to vienbalsīgi atbalstīja.
31. Projekta izskatīšanas laikā bijuši arī priekšlikumi ievērojami paplašināt to per
amu loku, kurām konstitucionāli tiktu garantētas šajā pantā noteiktās tiesības. Otrajā
isījum ā rosināts šo tiesību garantēt “pilntiesīgam Latvijas iedzīvotājam” un arī trešajā
isījum ā rosināts to garantēt līdzīgām grupām. Saeima ar pārliecinošu balsu vairākumu
;an 2., gan 3. lasījumā noraidīja šādu paplašinājumu.
32. Satversmes 2. daļas izstrādes komisijas materiālos atrodami arī ierosinājumi, ka
nedalīšanās kārtība būtu nosakāma tieši Satversmē. Projekta 1. un 2. lasījumā tiešas
~Latvijas Republikas Satversmes 2. daļas izstrādes komisijas materiāli. Nepublicēts materiāls.
- Latvijas Republikas Satversmes 2. daļas izstrādes komisijas materiāli. Nepublicēts materiāls.
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norādes uz šīs tiesības izmantošanas veidu nav, taču uz trešo lasījumu Juridiskā korr_sajl
ierosināja pantu papildināt, precizējot, ka piedalīšanās nosakāma ar normatīvajos a - ::»
tradicionālo un Satversmē arī citviet lietoto formulu “likumā paredzētajā veidā p:eaaSties (..)•” Šāds priekšlikums tika atbalstīts galīgajā redakcijā.
33.
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka, izvērtējot Satversmes 101. panta pieņemšanas
tu Saeimā, redzams, ka trešā lasījuma laikā veiktie grozījumi 101. panta redakcijā
jam i kā likumdevēja griba ne vien izvirzīt šo tiesību baudīšanai kritēriju “pilsoņa p il~ e
sīgums” (likumprojekta pirmais un otrais lasījums), bet vēl vairāk - citu likumu darrl: a
sfērā atstāt to Latvijas pilsoņu loka noteikšanu, kuriem ar Satversmes 101. pantu ir r=
šķirtas tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā. Ietverot Satversmes 101. p ā ra
tekstā vārdus “likumā paredzētajā veidā”, likumdevējs noteicis, ka tiesību piemērotā: ar:
ikvienā konkrētā gadījumā vārdi “ikvienam Latvijas pilsonim” jātulko kopsakarā ar li.amos noteiktajiem ierobežojum iem 26.

6. 2 0 0 2 . gadā pieņem tā 101. p an ta redakcija
34 .2 0 0 2 . gadā sākās aktīvas debates par latviešu valodas statusu, un 2002. gada 30. arrīlī Saeima izdarīja vairākus grozījumus Satversmē, jaunā redakcijā izsakot arī Satvers
mes 101. pantu. Satversmes grozījumu projekta anotācijā norādīts, ka nepieciešam:: ^
veikt grozījumus izrietēja no vajadzības pilnīgāk izvērst Satversmes 4. pantā nostiprina:
latviešu valodas kā valsts valodas statusu,27 kā arī vēlmes konkrēti norādīt latviešu vak
das kā valsts valodas pielietošanas jom u un kārtību Saeimā un pašvaldībās. Rezultātā īac
četrus gadus pēc panta sākotnējās redakcijas pieņemšanas likumdevējs veica panta piln
veidošanu, un 2002. gadā pants tika izteikts jaunā, papildinātā redakcijā. Jaunā redakci :
gan ietvēra 1998. gadā pieņemto tekstu (tas tika atstāts bez izmaiņām), tomēr pantā tika
ietvertas divas jaunas būtiskas papildu prasības. Pirmkārt, tika ietverts nosacījums, k i
pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi. Otrkārt, atbilstoši vēlmei Satversmē kon
krēti norādīt latviešu valodas pielietošanas jom u konstitucionāli tika nostiprināts, ka
pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda.
35. 2002. gada redakcija tika pieņemta divus gadus pirms Latvijas iestāšanās Eiropas
Savienībā. Kategoriskā un ne visai tālredzīgā norm a par to, ka pašvaldību ievēlē tika:
pilntiesīgi Latvijas pilsoņi, objektīvi radīja situāciju, ka likumdevējam nācās vēlreiz at
griezties pie šī panta formulējuma, un 2004. gadā Saeima 101. pantu vēlreiz izteica jaunā,
precizētā redakcijā.
36. Izvērtējot komentējamā panta attīstību, secināms, ka katrs no 1998. gadā pieņem
tās sākotnējās redakcijas grozījumiem ir vērsts uz konstitucionāli tradicionālo jautāju
mu regulēšanu un var saskatīt racionālus apsvērumus gan 2002. gadā pieņemtajai panta
redakcijai, gan 2004. gada redakcijai, taču 101. panta vairākkārtējā grozīšana (izteikšana
jaunā redakcijā) neveicina konstitūcijas stabilitāti.
Salīdzinot sākotnējo 1998. gada redakciju un pašlaik spēkā esošo redakciju, var arī
konstatēt, ka panta tekstuālais apjoms ir palielinājies.
26 Satversmes tiesa. 2000-03-01.15.08.2000.
27 Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” anotācija. Pieejams: http://helios-web.saeima.lv

saeima7/reg. likprj.
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1 9 9 8 .gada
redakcija

2002. gada
redakcija

101. Ikvienam Latvijas
pilsonim
ir tiesības
Latvijas
likumā paredzētajā
pilsonim ir
tiesības likumā veidā piedalīties valsts
un pašvaldību darbībā,
paredzētajā
kā
arī pildīt valsts
veidā
dienestu.
piedalīties
Pašvaldības ievēlē
valsts un
pilntiesīgi Latvijas
pašvaldību
darbībā, kā arī pilsoņi. Pašvaldību
pildīt valsts
darba valoda ir latviešu
iienestu.
valoda.
101. Ikvienam

2004. gada
redakcija

101. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības
likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts
un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts
dienestu.
Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas
pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas
pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas
Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas
Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā
piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību
darba valoda ir latviešu valoda.

C. Satversmes 101. panta juridiskā konstrukcija
1. P an ta pirm ās daļas subjekts - ikviens Latvijas pilsonis
37.
Satversmes 101. pants paredz tiesības, kas kalpo par demokrātiskas iekārtas pastāīsanas garantu un ir vērstas uz valsts iekārtas leģitimitātes nodrošināšanu.28 Valsts, kurā
netiktu paredzētas pilsoņa tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbā, nevarētu tikt
s k a t ī t a par demokrātisku valsti, jo tā neizpildītu šo demokrātijas minimuma prasību.
Kā norādīts iepriekš, Satversmes 101. panta pirmā daļa ietver ļoti plašu jom u, un
tic ē :ādi var uzskatīt, ka tās ir kompleksas tiesības - vairāku tiesību kopojums. Atšķirībā
daudziem citiem V III nodaļas pantiem šī panta pirmā daļa kā subjektu norāda tikai
Latvijas pilsoni. Tas ir pamatoti, jo šis pants atspoguļo tautas suverenitātes principu. Tūr
e i : tiesību atzīšana ikvienam nozīmē ikviena tiešu, nepastarpinātu piedalīšanos. Ne šis,
ne tīti Satversmes panti nenosaka papildu kritērijus atkarībā no tā, vai konkrētā persona
«£r_vusi Latvijas pilsonību piedzimstot, naturalizējoties vai citādā likumīgā veidā. Līdz
īt : :•šajā pantā norādītās tiesības subjekts ir ikviens Latvijas pilsonis, ja viņš likumīgi ir
d r .l s par Latvijas pilsoni. Šādu secinājumu apstiprina arī Pilsonības likuma 4. pants,
fcīT' nepārprotami nosaka, ka Latvijas pilsoņi neatkarīgi no pilsonības iegūšanas veida
aestbās un pienākumos ir vienlīdzīgi.29
Vadoties no pilsoņu vienlīdzības principa un Pilsonības likuma 9. panta, kurā
accčikts: “Ja Latvijas pilsoni saskaņā ar ārvalsts likumiem var vienlaikus uzskatīt arī
attiecīgās ārvalsts pilsoni (pavalstnieku), tiesībattiecībās ar Latvijas Republiku viņš
nams vienīgi par Latvijas pilsoni”30, to Latvijas pilsoņu tiesības piedalīties valsts
raivaldību darbībā, kuriem vienlaikus ir arī kādas citas valsts pilsonība, vairumā
imu netiek ierobežotas. Gan Saeimas vēlēšanu likums,31 gan pašvaldību domju
mes tiesa. 2000-03-01. 15.08.2000.
ības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994. 11. augusts, Nr. 930 (224).
tL
vēlēšanu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995. 6. jūnijs, Nr. 86 (369).
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vēlēšanu likums32 pieļauj, ka šādas personas var gan balsot, gan kandidēt. Ko
mais pants nenosaka šīs tiesības ierobežojumus personām, kurām vienlaikus ir gan
vijas, gan kādas citas valsts pilsonība. Vispārīgs ierobežojum s personām, kurū_- r
cita pilsonība, nebūtu attaisnojams, jo Latvijas likumi pieļauj gadījumus, kad per>
šāda dubultā pilsonība var izveidoties. Līdzīgu nostāju paudusi arī Eiropas Cilvr
bu tiesa.33
Tomēr pamatotu iemeslu dēļ šādi ierobežojum i var tikt noteikti, ja tie na'>
m ērīgi plaši. Piem ēram , Satversmes 37. pants nosaka, ka par Valsts prezidentu
ievēlēt pilsoni ar dubultpilsonību. Tiesībsarga likums34 nosaka, ka par tiesībsaruvar apstiprināt pilsoni ar dubultpilsonību, lai gan to var uzskatīt par diskutablu
bežojumu.
39. Eiropas valstu un jo īpaši ES dalībvalstu attieksme pret dubultpilsonībgaitā ir mainījusies, tom ēr attiecīgo jautājumu pamatnostādnes vienm ēr ir regu’ī ^ >1
kumdevējs. Satversmes tiesa atzinusi, ka likumdevējs, izšķiroties par labu dubuitr
nības pieļaušanai, nosaka arī to, kurām personām un kādos gadījumos dubultpils :
ir pieļaujama, ņem ot vērā valsts intereses, politisko situāciju un pilsonības politiku *
40. Satversmes 101. panta pirmās daļas redakcija neaizliedz personai, kura n av Lat
vijas pilsonis, likumā noteiktajos gadījumos piedalīties valsts un pašvaldību darbībL Li
kumdevējs, vadoties no lietderības apsvērumiem, ir tiesīgs likumos paredzēt ari ik ā t
personu piedalīšanās veidus. Tādu personu, kas nav ne pirmās daļas, ne otrās daļas sub
jekti, tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbā var tikt noteiktas, likumos un
normatīvajos aktos nosakot arī konkrētās piedalīšanās formas.
41. Kā norādīts iepriekš, komentējamā panta pirmā daļa atzīst, ka šīs tiesības ir ik re nam Latvijas pilsonim. Tādējādi šīs tiesības nav automātiski sasaistītas ar pilntiesīgu—u
prasību un tās likumā noteiktajā veidā var realizēt ikviens Latvijas pilsonis neatkarīg: zu
tā, vai viņš ir pilntiesīgs vai nav pilntiesīgs. Svarīgām politiskajām tiesībām - tiesīb īn
balsot un tiesībām kandidēt pilntiesīguma prasība tradicionāli tiek noteikta, un Satve~mes 8. un 9. pantā arī ir noteikts, ka tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem ux
arī ievēlēt var katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni.
Līdzīga prasība netiešā veidā ietverta arī Satversmes 80. pantā, kurā noteikts, ka tau:ur
nobalsošanā var piedalīties Latvijas pilsoņi, kuriem ir balsstiesība Saeimas vēlēšanās.

2.
Satversm ē un citos likum os
paredzētie Latvijas pilsoņu piedalīšanās veidi
42. Vairākas pilsoņu piedalīšanās formas ir vispāratzītas, zināmā mērā tradicionālus
un tās konstitucionālā līmenī ir nostiprinātas citos Satversmes pantos (skat. Satversme?
8., 9. un 80. pantu). Lai gan sabiedrībā ar piedalīšanos valsts un pašvaldību darbībā lie
lākoties saprot tiesības piedalīties likumdevēja - Saeimas vai attiecīgi pašvaldības dome32 Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994. 26. janvāris.
Nr. 10(141).
33 ECT spriedums Tanase and Chirtoaca v. Moldova. 7/08, 18.11.2008.
34 Tiesībsarga likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 25. aprīlis, Nr. 65 (3433).
35 Satversmes tiesa. 2009-94-01. 13.05.2010.
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^veidošanā, balsojot un kandidējot vēlēšanās, tom ēr tas ir tikai viens no iespējamiem
r iedalīšanās veidiem. Komentējamais pants dod tiesības ikvienam Latvijas pilsonim liyrmā paredzētajā veidā ne tikai piedalīties vēlēšanās un tautas nobalsošanā (citādi tas
ilvtiski neparedzētu neko papildus jau esošajam 8., 9. un 80. pantam), bet dod tiesības
ir: citādos veidos piedalīties likumdošanas, izpildvaras un tiesu varas realizēšanā, ja šāds
nodalīšanās veids likumā ir paredzēts.
Līdzdalība valsts darbībā var izpausties tiešā vai netiešā veidā, un ar Satversmes 101. panuek aptvertas abas šīs līdzdalības formas36. Līdzdalības formas ir ļoti dažādas, un tomēr
i r r . kuras ir varas leģitimitātes pamats, vajadzētu būt nodrošinātām bez maksas.37
Aplūkojamā panta formulējums nevar tikt interpretēts tādā veidā, ka tas garantētu
ten bas ikvienam Latvijas pilsonim piedalīties ne tikai valsts, bet arī kādu komercsabied~ : - pārvaldē. To konstatējusi ari ANO Cilvēktiesību komiteja.38
43. Piedalīšanās veidi nedrīkst būt formāli; tiem jābūt efektīviem, jo tikai efektīva
т rralīšanās atbilst tautvaldības principam. Ari šo tiesību aizsardzības mehānismiem
B ū t efektīviem. Valstij ne tikai jāgarantē pilsonim formālas tiesības piedalīties, bet tai
r : -nākums radīt arī priekšnoteikumus (iespēju), lai pilsonis būtu spējīgs piedalīties
b s t s un pašvaldību darbā, šo piedalīšanos veicot apzināti un izprotot piedalīšanās būi b _ Šajā aspektā pantā norādītā tiesība sasaucas ar tiesībām uz izglītību, vārda brīvību,
я с - с и brīvību, tiesību vērsties ar iesniegumiem valsts un pašvaldību iestādēs.
.-ir pamatotu jāatzīst viedoklis, ka, vairumam sabiedrības norobežojoties no poliibt-riem procesiem, palielinās arī sabiedrības radikalizācijas risks, jo demokrātisko in• r _ :i и pamatfunkcija ir uzturēt sabiedrisko diskusiju, kas palīdz veidot kompromisus
e s r r dažādu sociālo grupu viedokļiem.39
š-rversmes tiesa ir atzinusi, ka šajā pantā noteiktās tiesības nav absolūtas, jo Satvers
mes 101. pants ietver nosacījumu “likumā paredzētā veidā”. Līdz ar to Satversme noteic,
nesību izmantošanas veids nosakāms ar likumu.40
- n Pakta komentāros norādīts, ka veids, kādā individuāli pilsoņi var realizēt 25. pantā
tās tiesības uz līdzdalību valsts darbā, ir jāparedz konstitūcijā un citos likumos”.41
ais standarts, ko nosaka Pakta 25. panta “a” punkts, ir tāds, ka valsts varai jājz tautas suverenitātes principu. Proti, valdība ir atbildīga tautas priekšā, un tauta
а ■roiē valdību.42
—
Satversmes 101. panta saturs noskaidrojams ciešā sasaistē ar Satversmes 89. pan
na.
noteic, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar Satversmi,
■ e ^ - e s tiesa. 2008-35-01. 07.04.2009.
1 f c p g -~~.es tiesa. 2008-40-01. 19.05.2009.
B f c - spriedums Karakut v. Austria. 965/2000. Para 8.2.
™
Jgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS/Saeima-

nsf/0/C01B530AB9FDEEA8C2257737004D22BC?OpenDocument.
tiesa. 2000-03-01. 30.08.2000.
m . Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right o f equal
r -?lic service (Art. 25): 12/07/96. CCPR/C/21/Rev.l/Add. 7, para 5]. Pieejams: http://www.unhcr.

Li docid/453883fc22.html.
i M. UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. 2nd ed. Kehl Strasbourg Arv N’.P.Engel, 2005, p. 570.
385

101. pants

likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. Līdzīgi kā attiecīrī
tiem pantiem, arī interpretējot šo pantu un Latvijas starptautiskās saistības, jāire_._ji
risinājums, kas nodrošinātu to harm oniju.43
45. Likumdevējam atbilstoši pantā ietvertajam nosacījumam “likumā pare'
veidā” ir pienākums radīt šīs tiesības realizācijas mehānismu. “Veids” jānosaka ar
devēja - Saeimas - vai Satversmē noteiktajā kārtībā tautas pieņemtu (tautas n c r
nas ceļā pieņemtu) likumu. Tiesības izmantošanas veids var būt noteikts arī tieš:
mē, un vairāki šīs tiesības izmantošanas veidi šobrīd Satversmē ir noteikti. Par t
atbilstošu var tikt atzīts arī likumdevēja dots deleģējums un tā ietvaros noteikts a.-,
piedalīšanās veida konkretizējums, kas noteikts ar deleģējuma ietvaros izdotu ar_
matīvo aktu ar nosacījumu, ja tas atbilst augstāka juridiska spēka normām.

46. Satversmes tiesa atzinusi, ka Satversme paredz četrus veidus, kādos pii>:*nD
īstenot savu gribu, proti:
1) tieši vēlot savus priekšstāvjus valsts likumdošanas institūcijā - Saeimā (Satv
6 .-9 ., 14. pants);
2) pašiem tieši darbojoties kā likumdevējam, pieņemot likumus vai Satversme-.zījumus (Satversmes 64., 65., 7 8 .-8 0 . pants);
3) lem jot par Saeimas pieņemtajiem likumiem vai Satversmes grozījumiem Š īt a n
mes 7 2 .-7 5 ., 77., 79., 80. pants);
4) lem jot par citiem Satversmē noteiktiem jautājumiem, kas nodoti tautas noba_>:#J
nai (Satversmes 48. pants, 68. panta trešā un ceturtā daļa).
Pilsoņu gribas īstenošanas veidiem Satversmē ir noteiktas divas procedūras: Sarm a»
vēlēšanas notiek vēlēšanu procedūras ietvaros, bet pārējie trīs tautas gribas īstenc m zm
veidi - tautas nobalsošanas procedūras ietvaros.44 Līdz ar 10. Saeimas sanākšanu s*-āijļ
spēkā Satversmes 14. panta jaunā redakcija, kas paredz jaunu tautas nobalsošanas
jumu. Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesība ierosināt tautas nobāl», Nin*
par Saeimas atsaukšanu.
47. Viens no šī panta tvērumā esošajiem piedalīšanas veidiem ir tiesības balsc: ■
kandidēt Saeimas un pašvaldību vēlēšanās, kas kā pilntiesīga Latvijas pilsoņa tiesību n e 
teikta Satversmes 8. un 9. pantā. Pašreizējais Satversmes teksts neietver obligātu prasām,
par atsevišķa Saeimas vēlēšanu likuma vai pašvaldību vēlēšanu likuma nepieciešam i' - *
Tiesības balsot pam atoti var uzskatīt par svarīgākajām politiskajām tiesībām. :>m ēr vēlēšanu tiesības (tiesības balsot un tiesības kandidēt) nav absolūtas. Tās ie?r-e
jam s ierobežot. Līdz ar to valstij ir zināma rīcības brīvība, kura gan tā ir jāizm ar:
ievērojot pilsoņu vienlīdzības principu.46 Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka r:
kura vēlēšanu likum došana tiek izvērtēta, ievērojot valsts politisko evolūciju. Tas •ar
nozīmēt, ka tas, kas ir pieņem am i vienas valsts kontekstā, ir nepieņem am i citas vaJc*
kontekstā”.47
43 Satversmes tiesa.2004-18-0106. 13.05.2005.
44 Satversmes tiesa. 2008-40-01. 19.05.2009.
45 Saeimas vēlēšanu likums bija minēts Satversmes 81. pantā, kurš no Satversmes ir izslēgts.
46 ECT spriedums Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium. 9267/81, 02.03.1987.
47ECT spriedums Py v. France. 66289/01, 11-01-2005.
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48. Satversmes tiesa attiecībā uz šo pantu vairākkārt norādījusi uz svarīgiem princir:em . No Satversmes vienotības principa viedokļa, Satversmes 101. pantā noteiktajām
pamattiesībām likumā paredzētajā veidā ir pieļaujami tikai tādi ierobežojumi, kas: 1)
r.oteikti ar Satversmes 116. pantā paredzētu leģitīmu mērķi un 2) ir samērīgi (proporcio
nāli) ar to.48 Pamatoti šo tiesību ierobežojumi ir pieļaujami tikai tiktāl, ciktāl tie nav pret
runā ar Satversmes 1. pantā minēto demokrātijas jēdzienu, vispārīgu vēlēšanu būtību un
rītiem Satversmes pantiem; vēlēšanu tiesību ierobežojumi tiek uztverti samērā jutīgi, un
*ā izņēmumi no principa tie, protams, interpretējami šauri.49 Tomēr jebkura atkāpe no
?pārējo vēlēšanu principa var būt pamats likumdevēja demokrātiskās leģitimitātes, kā
iri tāda likumdevēja pieņemto likumu demokrātiskās leģitimitātes apšaubīšanai.50 Šāda
iida tiesību ierobežojumiem jābūt skaidriem, paredzamiem un precīzi noteiktiem.
49. Satversme nosaka, ka tiesības balsot un tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir per• nām, kuras sasniegušas noteiktu vecumu. Satversmes sākotnējā redakcijā bija noteikts
-.enāds vecums - personām no 21 gada vecuma bija gan tiesības balsot, gan tiesības
c^ididēt. 1994. gadā Satversmes 8. pants tika grozīts51 un tika noteikts, ka vēlēt var Latpilsoņi, kas vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Līdz ar to pašlaik tiesībām
mLēt un tiesībām kandidēt Saeimas vēlēšanās ir noteikts atšķirīgs vecums. Tiesības vēlēt
r ro 18 gadu vecuma sasniegšanas, savukārt tiesības kandidēt ir no 21 gada vecuma, kas
:
atojas ar papildu dzīves pieredzes nepieciešamību Saeimas deputātu kandidātiem.
Tiesībām vēlēt un kandidēt pašvaldību vēlēšanās nav noteikts atšķirīgs vecums, un šīs
reiības ir personām no 18 gadu vecuma.52
>0. Attiecībā uz tiesībām balsot Saeimas vēlēšanu likums nosaka, ka tiesību vēlēt nav
ik ī_ rīcībnespējīgām personām. Tādu ierobežojumu var uzskatīt par pamatotu, jo šādu
*ir_5u , pastāvot pamatotiem iemesliem, nosaka tiesa un rīcībnespējīgu personu spējas
r ~-pietiekamas, lai veiktu apzinātas darbības, kas ir absolūti nepieciešamas, ja realizē
---T īš a n o s valsts darbībā. Par pantam neatbilstošu atzīstams aizliegums balsot persoā e r Kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.53
51.
Savukārt tiesības kandidēt Saeimas un pašvaldību vēlēšanās tiek saistītas ar vaii - c a ierobežojumiem. Saeimas vēlēšanu likums54 nosaka vairākus ierobežojumus, tajā
ŠēzzI paredzot, ka kandidēt nav tiesīgas personas, kuras ir ārvalstu valsts drošības die
n i* -— izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki, vai personas, kuras
ir r -sas PSRS, Latvijas PSR Valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas
A eie< ta štata darbinieki, izņemot personas, kuras bijušas tikai PSRS vai attiecīgo Lat■ I k ? SR Valsts drošības komitejas plānošanas un finanšu, administratīvi saimnieciskās
pr^_oūrvienības darbinieki. Satversmes tiesa argumentēti norādījusi, ka šādi ierobežoju- r ar būt beztermiņa. Likumdevējam, periodiski izvērtējot attiecīgo politisko situāes tiesa. 2006-29-0103. 10.05.2007.
es tiesa. 2000-03-01. 30.08. 2000.
-cnedums Kovach v. Ukraine. 39424/02, 07.02.2008.
Latvijas Republikas Satversmē: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994. 12. februāris, Nr. 19 (150).
5
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994. 25.
N'r. 10 (141).
tiesa.2002-18-01. 05.03.2003.
vēlēšanu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995. 6. jūnijs, Nr. 86 (369).
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ciju valsti un ierobežojumu nepieciešamību un pamatotību, būtu jālem j par ieri n
mu term iņa noteikšanu, jo šādi pasīvo vēlēšanu ierobežojumi var pastāvēt tikai r
laiku.55 Citā lietā Satversmes tiesa konstatējusi, ka nepieciešams saprātīgi indivic.
cik potenciāli bīstama Latvijas valstij var būt katra konkrētā persona.56 Līdzīgu r>:
paudusi ari Eiropas Cilvēktiesību tiesa.57
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ari atzinusi,58 ka ierobežojums kandidēt parlamenti -sA ļ
šanās, kas saistīts ar pārkāpumu, nevar būt pastāvīgs (neatgriezenisks).
52. Ierobežojumi, kas attiecas uz bijušo nedemokrātisko režīmu represīvo in s r tic iB
darbiniekiem, pagājušā gadsimta beigās tika noteikti ari dažās citās valstīs, atzīr. x M
“demokrātiskai valstij ir ne vien tiesības, bet ari pienākums aizsargāt principus, pair.an§M
ties uz kuriem tā izveidota”.59 Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē šāda veida ierobe; " m l
vērtēti vairākās lietās,60 atzīstot, ka tādi ir iespējami, ja tie atbilst samērīguma p r in c r a a ji
53. Komentējamais pants tiesības garantē ikvienam Latvijas pilsonim neatkarie :•»
tā, vai viņš pašlaik ir kādas politiskās partijas biedrs vai nav. Līdz ar to šīs tiesības rfa S ļ
zācija nevar tikt padarīta par atkarīgu vai saistītu ar obligātu dalību kādā politiska I n fl
ganizācijā (partijā). Tiesības kandidēt vēlēšanās ir arī personai, kura nav kādas p o l i n a J
partijas biedrs.
54. Terminētus ierobežojumus kandidēt vēlēšanās likumā noteiktajos gadljumc; tf
noteikt arī tiesa. Krimināllikuma 44 .1pants paredz iespēju noteikt papildsodu - aizLrru
mu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, republikas pilsētas domes un novada d ~ e»
vēlēšanās. Šādu papildsodu piespriež tiesa.
55. Arī piedalīšanās tautas nobalsošanā ir veids, ko aptver komentējamā panta p im ā
daļā. Šī tiesība kā pilntiesīga Latvijas pilsoņa tiesība noteikta arī Satversmes 80. panā.
Tautas nobalsošanas institūtam Latvijā ir senas tradīcijas. Satversmes sistēma un tā5
turiskās tradīcijas lielu uzsvaru liek uz tiešās demokrātijas elementiem,61 un likums 'Par
tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” tika pieņemts jau 1920. gadā, gandrīz d ro s
gadus pirms Satversmes pieņemšanas.
Tautas nobalsošanas institūts acīmredzami atbilst mūsdienu izpratnei par valsts lien
kārtošanu “tiešā veidā”.62 Satversmes 101. panta pirmās daļas vārdi “piedalīties valsa
darbā” ir saprotami arī kā tiesības piedalīties tautas nobalsošanā.63 Savukārt Satversrr 73. pants nosaka gadījumus, kad tautas nobalsošanu nevar rīkot.
55 Satversmes tiesa. 2000-03-01. 30.08.2000.
“ Satversmes tiesa. 2005-13-0106.
57 ECT spriedums Adamsons v. Latvia. 3669/03,24.06.2008.
58 ECT spriedums Paksas v. Lithuania. 34932/04, 06.01.2011.
59 Čehoslovākijas Konstitucionālās tiesas 26.11.1992. spriedums lietā Nr. PI. US 1/92 On the Lustration Status
Pieejams: www.codices.coe.int.
60 Piem., ECT spriedums Vogt v. Germany. 17851/91, 26.09.1995. ECT spriedums Sidabras and DziautūLithuania. 55480/00, 59330/00, 27.07.2004.
61 Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis par Saeimas priekšlaicīgu vēlēšanu mehānisma pilnveidošu _
Pieejams: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1680_KTK_30042008_Viedoklis_par_leimas__ priekslaicigu_velesanu_mehanisma_pilnveidosanu.pdf.
62 Satversmes tiesa. 2008-35-01. 07.04.2009.
63 Turpat.
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56. Nav pamata uzskatīt, ka Satversmes 101. panta pirmā daļa būtu interpretējama
•idējādi, ka tā attiektos tikai uz tiesībām piedalīties jau notiekošos procesos. Satversmes
101. panta izstrādāšanas materiāli neliecina, ka likumdevējs būtu vēlējies ar šo normu
irrvert tikai privātpersonu tiesības uz līdzdalību jau notiekošās darbībās.64 Privātperso-a. pamatojoties uz Satversmes 101. pantu, var prasīt konstitucionāli paredzētas tautas
* balsošanas procedūras piemērošanu vai arī lūgt izvērtēt, vai konkrēta likuma pieņemiir.a nav pretrunā ar konstitucionāli noteiktajām līdzdalības tiesībām. Taču referen:_m s (tautas nobalsošana) nevar notikt, ja konstitūcija vai normatīvais akts sasaistē ar
-t -stitūciju neparedz tā rīkošanu. Tas attiecas, piemēram, uz gadījumiem, kad attiecīgā
i_:aium a izlemšana ir parlamenta ekskluzīvā kompetencē.65 Par argumentētu jāatzīst
i ioklis, ka privātpersonas nevar prasīt normatīvajos aktos neregulētas, bet sev vēlamas
īczdalības procedūras radīšanu.66
57. Analizējamās tiesības izmantošana nav saistīta ar personas dzīvesvietu, un tiei r ai piedalīties tautas nobalsošanā ir arī Latvijas pilsoņiem, kas uz laiku vai pastāvīgi
E r *ias (dzīvo) ārpus Latvijas.
58. Plašā nozīmē piedalīšanās veids ir arī tiesības Satversmē noteiktajā kārtībā ie■Lcgt Satversmes grozījumu projektu vai likumprojektu. Šī tiesība Satversmes 78. pantā
■№eirta kā 1/10 vēlētāju tiesība. Šajā gadījumā atbilstoši likumam “Par tautas nobalso_n likumu ierosināšanu”67 likumu ierosināšanas procesam ir divas stadijas (posmi),
esības piedalīties valsts darbībā - tautas nobalsošanā - būtu īstas un efektīvas, tās
Ikst nepamatoti ierobežot nevienā no tautas nobalsošanas procedūras stadijām. Tas
ka pilsoņiem ir jānodrošina arī īstas un efektīvas tiesības piedalīties parakstu
tautas nobalsošanas ierosināšanai. Par Satversmei atbilstošu nevarētu atzīt situāpati nobalsošanas procedūra notiktu atbilstoši Satversmei, taču vēlētājiem fak-ebūtu iespēju piedalīties parakstu vākšanā par tautas nobalsošanas ierosināšanu.
Satversmes 80. pantā minētajiem subjektiem ir jānodrošina ne tikai dalība pašā
anas procedūrā, bet arī parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosināšanai.68
r9 Likumā paredzētajā veidā iespējama arī pilsoņu piedalīšanās tiesu varas realizāci: līšanās tiesu varas realizēšanā ir nošķirama no Satversmes 92. pantā noteiktajām
aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Pilsoņu piedalīšavaras realizēšanā iespējama dažādos veidos. Biežāk izmantotie veidi ir zvērinā.in tiesu piesēdētāji. Līdz 2009. gada jūlijam pilsoņu līdzdalība tiesu spriešanā
~~ta arī Latvijā, izm antojot tiesas piesēdētāju institūtu.
piesēdētāji piedalījās koleģialitātes principa īstenošanā atsevišķu likumā noteikāllietu iztiesāšanā rajona (pilsētas) tiesās un apgabaltiesās kā pirmās instances
Tiesu piesēdētājiem nebija nepieciešama juridiskā izglītība. 2009. gadā valdība
tiesa.2008-35-01. 07.04.2009.

-.'■•balsošanu un likumu ierosināšanu: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994. 20. aprīlis, Nr. 47
Romāna Apsīša viedoklis Par personu ar invaliditāti piedalīšanos parakstu vākšanā par tautas
? ieejams: http://www.tiesibsargs.lv/lat/petijumi_un_viedokli/viedokli/?doc=206.
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ierosināja atteikties no tiesu piesēdētāju institūta, motivējot, ka tiesu piesēdētā - :
ta darbība lielākoties ir formāla un sabiedrības iesaiste tiesas spriešanā var ti?c s
citos veidos, proti, jebkuram sabiedrības loceklim, arī žurnālistam ir iespēja p »
atklātos tiesas procesos, kā arī paust sabiedrības viedokli ar masu mediju sta.;;
Likumdevējs piekrita šādam priekšlikumam. Satversmes tiesa, vērtējot ar liku . - 1 *
doto tiesu piesēdētāju institūtu, secināja, ka jēdzienam “neatkarīga tiesa” n a '. - ' j i
tiesas piesēdētāja iecelšanas kārtība, ne arī viņa pārlieku īsais pilnvaru termiņ s ‘
60. Laikam ritot, var tikt normatīvi nostiprinātas jaunas piedalīšanās former :
ram, konsultatīvi referendumi, publisko apspriešanu izmantošana aizvien plašāki
m ā). Likumdevējs, veicot attiecīgu piedalīšanās (līdzdalības) izvērtējumu, kādu nokaltjušu formu var aizstāt ar citu, efektīvāku.
Atzīstams piedalīšanās veids pašvaldību darbībā noteikts Bavārijas vietējās
dības aktā. Tas paredz savstarpējās konsultēšanās formu - tiesības personām, t r - ā A
tiesības vēlēt pašvaldību, piedalīties tautas asamblejās, kā arī tiesības organizēt 'огдЁИ
referendumus.70
Arī Latvijā ir atzīta iespēja ieviest pašvaldību referendumus, un šāda tiesība n гпэйЛ
likuma “Par pašvaldībām” 61.3 pantā, tom ēr attiecīgs referenduma procedūru regLsrnaB
tējošs likums vēl nav pieņemts.

3. Tiesības pildīt valsts dienestu
61. Aplūkojamais pants garantē arī tiesības likumā noteiktajā veidā pildīt valsts эти
nestu. Panta lakonisms un konstrukcija var radīt kļūdainu iespaidu, ka tas dod Lesinat
“ikvienam būt valsts dienestā”. Tik plaša interpretācija nevar tikt atzīta par pamat o c . »
valsts dienestam ir pamatoti skaitliski apmēri. Līdz ar to secināms, ka šis pants in terr*^
tējams galvenokārt kā ikviena Latvijas pilsoņa tiesība uz vienlīdzīgiem pamatiem г .Д|
(iestāties un turpināt pildīt) valsts dienestu, tādējādi novēršot iespēju, ka pieeja vai
šanās valsts dienestā tiek garantēta tikai kādai šauri privileģētai personu grupai.
Arī Satversmes tiesa konstatējusi, ka Satversmes 101. pants neuzliek valstij p ie n io imu nodrošināt katrai personai, kura to vēlas, iespēju pildīt valsts dienestu, kā arī a t z ī 
si, ka tiesības uz valsts dienesta pildīšanu negarantē personas tiesības uz konkrētu a r m
valsts dienestā.71
62. Satversmes tiesa atzinusi, ka, aplūkojot Satversmes 101. panta pirmo daļu kopsak»
rā ar Satversmes 91. panta otro teikumu, jāsecina, ka Satversmes 101. panta pirmajā daa
noteiktās pamattiesības realizējamas bez jebkādas diskriminācijas, t.i., vienlīdzīgi.
Ārvalstu juridiskajā literatūrā izteikts viedoklis, ka, pastāvot plašiem to personu tiesī
bu ierobežojumiem, kuras vēlas iestāties valsts dienestā, nav iespējams runāt par vieni
dzīgām iespējām piekļūt valsts dienestam neatkarīgi no pārliecības un piederības kādin:
sabiedriskajām organizācijām.73
69 Satversmes tiesa. 2004-04-01. 05.11.2004.
70 Local Government Law, Free State o f Bavaria (Bayerische Gemeindeordnung). Pieejams: http://»-*-*

iuscomp.org/gla/index.html.
71 Satversmes tiesa. 2007-03-01. 18.11.2007.
72 Satversmes tiesa. 2006-29-0103. 10.05.2007.
73 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий. Отв. ред. В.А. Четвернин. M o c k s e
Центр конституционных исследований М осковского общественного научного фонда, 1997,233 с.
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63. Valsts dienests ir publiski tiesisks stāvoklis, kurā atrodas personas, kam uzticēta
alsts uzdevumu pildīšana.74 Satversmes tiesas praksē termins “valsts dienests” interrretēts Pakta 25. panta ietvarā un atzīts, ka valsts dienests ietver visus valsts amatus, kas
izveidoti likumdošanas, izpildu un tiesu varas institūcijās.75
Komentējamais pants skar arī Satversmes 106. panta saturu.
64. Tiesība pildīt valsts dienestu šajā pantā ir saistīta ar nosacījumu, ka tas realizējams
_<amā paredzētajā kārtībā. Satversmes tiesa secinājusi, ka Satversmes 101. panta pirmā
i-.a nevis noteic absolūtas tiesības personai pildīt valsts dienestu, bet šo tiesību izman■: fanas veids nosakāms ar likumu.76
65. Kā norādīts iepriekš, komentējamais pants aptver visus valsts amatus. Izpildvaras
-''titūcijās ir skaitliski lielākais valsts amatu apjoms, un to, kādā veidā personas var iz
ir mtot Satversmes 101. pantā garantētās tiesības “pildīt valsts dienestu” un ieņemt amaizpildvaras institūcijās, pamatā nosaka Valsts civildienesta likums77 un citi likumi.
Vridu, kā personas var ieņemt valsts amatus likumdošanas institūcijās, pamatā nosaka
Sirim as vēlēšanu likums.78 Savukārt tiesības ieņemt amatus (pildīt valsts dienestu) tiesu
m ras institūcijās pamatā nosaka likums “Par tiesu varu”,79 kā arī daži citi likumi, piemēNotariāta likums.80
66. Normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kādā personai tiek garantēta iespēja preteni e _z valsts amatiem, satur vairākus priekšnoteikumus. Likumdevējs ir tas, kas nosaka
s» z-ību īstenošanas un ierobežošanas līdzsvaru.81 Vadoties no konkrēto amatu speci
fiski (nepieciešamās kvalifikācijas nepieciešamības), iestājai valsts dienestā tiek noteik1 ienīd i priekšnoteikumi. Šie priekšnoteikumi vai pat aizliegumi var tikt noteikti gan
«aci'-.imcionālā līmenī, gan likumos. Piemēram, Satversmes 38. pants nosaka, ka Valsts
anezčenta amats nav savienojams ar citu amatu (citu atsevišķu amatu). Līdz ar to Valsts
prezidents savu pilnvaru laikā nav tiesīgs ieņemt citu amatu, tajā skaitā arī citu amatu
Īs s — došanas, izpildu vai tiesu institūcijās.
ē~. Satversmes tiesa vairākās lietās ir vērtējusi priekšnoteikumus iestājai un valsts
il n e r .a turpināšanai. Analizējot Satversmes tiesas tiesnešu, kuriem izbeidzies attiecīļp : “ aru termiņš, tiesības, Satversmes tiesa konstatēja: apstāklis, ka likumdevējs nav
is Satversmes tiesas tiesnešiem speciālu procedūru valsts dienesta turpināšanai
: - aru termiņa beigām, pats par sevi neaizskar Satversmes 101. panta pirmajā daļā
“ īs pamattiesības. Šīm personām tiek saglabātas tiesības turpināt valsts dienestu
īir-itā, uz šo amatu kandidējot vispārējā kārtībā.82
Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002, 153. lpp.
M. U. N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. 2nd revised ed. Kehl, Stras^ ngton: N. P. Engel, 2005, p. 585.-586.
tiesa. 2005-24-01. 11.04.2006.
iienesta likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2000. 29. septembris, Nr. 331/333 (2242/2244).
ēšanu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1995. 6. jūnijs, 86 (369).
iru: LR likums. Ziņotājs, 1993. 14. janvāris, Nr. 1.
-ikums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1993. 9. jūlijs. Nr. 48.
tiesa. 2007-03-01. 18.10.2007.
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68. Izskatot lietu par vecuma ierobežojumu Augstskolu likumā un likum i
nisko darbību”, Satversmes tiesa uzsvēra, ka valsts civildienesta ierēdņu, kā ari
prokuroru, policistu un robežsardzes amatpersonu nodarbinātību regulējošie
jum i nav salīdzināmi ar ierobežojumiem darba tiesiskajās attiecībās. M inētie
sonas atrodas valsts dienesta attiecībās vai ir tiesu varu pārstāvošas amatpe
nodarbinātības tiesiskās attiecības nedibinās uz darba līguma pamata.83
69. Arī Vācijas Federālā konstitucionālā tiesa ir norādījusi, ka Vācijas
Republikas Pamatlikumā ierēdniecības principi nostiprināti galvenokārt nevis
aizsargātu ierēdņu subjektīvās tiesības, bet gan lai nodrošinātu ierēdniecības
nu sabiedrības labā.84
4 . Pašvaldību vēlētāju loka noteikšana un pašvaldību ievēlējamības p
70. Komentējamā panta otrās daļas pirmais teikums nosaka, kuras personas
sīgas likumā noteiktajā kārtībā ievēlēt pašvaldības. Šis uzskaitījums veidots ki
ļošs. Teikuma formulējums netiešā veidā ietver arī pašvaldības ievēlējamības p:
Šis teikums nodrošina Latvijas konstitucionālās sistēmas saderību ar Eiropas Satiesībām, ietverot tiesības, kas izriet no Eiropas Kopienu dibināšanas līguma86 un
tiesību hartas (skat. komentāru iepriekš).
71. Apzīmējot tās personas, kuras tiesīgas balsot (ievēlēt) pašvaldības, lietots ari
viet Satversmē izmantotais termins “pilntiesīgi Latvijas pilsoņi”. Nosakot tās
kuras ir tiesīgas ievēlēt konkrēto pašvaldības domi, šis teikums ir interpretējams
rojot šā panta pirm ajā daļā ietverto nosacījumu “likumā paredzētajā veidā”. Rep
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 6. pants konkretizē, kurām pe
ir tiesības vēlēt pašvaldības.
Atbilstoši šim likumam tiesības ievēlēt konkrēto pašvaldības domi ir:
1) Latvijas pilsonim;
2) Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Ied zr.: -lā®
reģistrā.
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums arī nosaka, ka tiesīr a
vēlēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlē'āp
reģistrā un vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvietā attiecina
pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai personai, kurai attiecīgās pašvaldības acjinnistratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašuma _
uz to neattiecas likumā noteiktie vēlēšanu tiesību ierobežojumi.
83 Satversmes tiesa. 2002-21-01. 20.05.2003.
84 Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas spriedums lietā 2BvF 2/58 [BVerfGE 9, 268, 286].
85 Faktiski šajā pantā nav nosauktas personas, bet gan norādītas divas personu grupas - Latvijas pilsoņi ur
Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Jāņem vērā, ka Latvijas pilsoņi arī ir Eiropas Savie
nības pilsoņi un tādējādi šī otrā grupa ietvers citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus.
86 Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 19. pants paredz, ka ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas r .
stāvīgi uzturas kādā dalībvalstī, bet nav tās pilsonis, ir tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās š i ī
dalībvalstī saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem.
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72. Komentējamā panta otrās daļas pirmais teikums netiešā veidā ietver arī principu,
xa pašvaldības kā iestādes tiek ievēlētas. Šāds pašvaldības izveidošanas veids ietverts arī
Eiropas vietējo pašvaldību hartas87 3. pantā.
Likums “Par pašvaldībām”88 paredz iespēju noteiktos gadījumos izveidot pagaidu ad
ministrāciju. Šāds likumā noteiktos gadījumos realizējams rīcības veids, ja tas balstās uz
demokrātisku procedūru un ir saprātīgi terminēts, nav pretrunā ar komentējamā panta
būtību.
73. No komentējamā panta neizriet valsts pienākums paralēli vietējo pašvaldību ief ēšanai radīt (ievēlēt) arī kādas lielāka apmēra (reģionu vai apriņķu) pašvaldības. Šādu
raš valdību radīšanas nepieciešamība ir vērtējama galvenokārt no lietderības apsvēru- em. Saeima ir uzdevusi Ministru kabinetam sagatavot un iesniegt Saeimai likumproektu par apriņķu izveidošanu un darbību.

5. Eiropas Savienības pilsoņu piedalīšanās pašvaldību darbībā
"4 . Komentējamā panta otrās daļas otrais teikums garantē ikvienam Eiropas Savienī: l- Pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties
Ti-valdību darbībā. Kā redzams, komentējamā teikuma konstrukcija ir veidota līdzīgi
r<ir :a pirmajai daļai. Tomēr panta pirmās daļas subjekts ir ikviens Latvijas pilsonis, bet
•crrai daļai ir cits subjekts - Eiropas Savienības pilsonis, kas pastāvīgi uzturas Latvijā.
Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 17. pantu ikviena persona, kam ir kā
l i - dalībvalsts pilsonība, ir Eiropas Savienības pilsonis. Dalībvalsts pilsonību nosaka atšīs valsts tiesību aktiem. Eiropas Savienības pilsonība papildina valsts pilsonību,
neaizstāj to.
"5. Eiropas Savienības dalībvalstu skaits var mainīties, līdz ar to var mainīties ko-~;~amā pantā ietverto subjektu skaits. Ja Eiropas Savienībai pievienojas kāda valsts,
: : dalībvalstu pilsoņi, kas automātiski ir arī Eiropas Savienības pilsoņi, iegūst no~ tiesības tādā pašā apjomā kā citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi. Ja, savukārt,
valsts pārstāj būt par Eiropas Savienības dalībvalsti, tad šīs valsts pilsoņi vairs nebūs
tēiamā panta subjekti.
■- Kā norādīts iepriekš, panta trešais teikums veidots līdzīgi panta pirmajam teiŅemot vērā, ka daļa no tiem pat sakrīt, vairāku šīs normas elementu - likumā
ētaiā veidā, piedalīšanās veidu un kārtības, kādā Eiropas Savienības pilsonis pier ašvaldību darbībā, - noskaidrošana ir veicama līdzīgi panta pirmās daļas satura
ošanai.

6. Pašvaldību darba valodas garantijas
Komentējamā panta ceturtais teikums konstitucionāli nostiprina latviešu valodu
jat~ aidību darba valodu un detalizē Satversmes 4. pantā noteikto. Prasība par latviekā darba valodu vienlīdz attiecas uz visām pašvaldībām, gan republikas pilsētu
cetejo pašvaldību harta. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=39139.
bām: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 24. maijs. Nr. 61 (192).
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pašvaldībām, gan novadu pašvaldībām. Likums “Par pašvaldībām”89 paredz- >:jl
valoda pašvaldības domē un tās izveidotajās institūcijās un iestādēs ir latviešu
No komentējamā panta izriet, ka pašvaldības darbā gan saziņas valoda, gan
un dokumentos lietojamā valoda, gan arī darba sanāksmju valoda ir latviešu va_ :«at
78. Latviešu valodas lietošanu pašvaldībās nosaka arī vairāki citi n orm an -e
Valsts valodas likuma90 6. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldību iestāžu vī
ķiem jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionāli
amata pienākumu veikšanai. Valsts valodas likuma 6. panta piektajā daļā par
valsts valodas zināšanu apjomu, kāds nepieciešams šīm personām, kā arī valsts
prasmes pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabinets.
79. Likums neizvirza prasību, ka deputātu kandidātiem obligāti jāprot latvieši
loda noteiktā apjomā (līm enī), tomēr Republikas pilsētas domes un novada dorr -.
putāta statusa likums91 paredz iespēju, ka deputāta pilnvaras var anulēt ar apg
spriedumu, ja deputāta valsts valodas zināšanas neatbilst Ministru kabineta note
prasmes līmenim.

89 Par pašvaldībām: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 24. maijs. Nr. 61 (192).
90 Valsts valodas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1999. 21. decembris, Nr. 428/433 (1888/1893).
91 Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, l&v-t
30. marts, № .3 9 (1 7 0 ).
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102. Ikvienam ir tiesības apvienoties
biedrībās, politiskās partijās
un citās sabiedriskās organizācijās.
Jānis Neimanis
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A. Ievads
1. B ie d r o š a n ā s b r īv īb a
| * - irošanās brīvība ir demokrātijas principa izpausme.
šanās brīvība nostiprina sabiedrību. Satversmes 102. panta izpratnē cilvēks
•
indivīds, bet uz sabiedrību vērsts un tajā iesaistīts pārstāvis. Biedrojoties, paš:es privātpersona pauž savu privātumu, pašnoteikšanos pār sevi un savām
lādēļ biedrošanās brīvība ir būtiska privātpersonas privātuma sastāvdaļa,
īās brīvības vieta pamattiesību katalogā ir atšķirīga. Tam pamatā ir atšķii veidi pēc to mērķa un biedrību funkcijas.
ļfcr-Irēji biedrošanās brīvību pieskaita pie politiskajām pamattiesībām.1
Desa- 2 0 0 6 -0 3 -0 1 0 6 . 2 3 .11.2006. 7. punkts.
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5. Taču biedrošanās brīvība veido sistēmu ar tādām pamattiesībām kā pulcēšarā
vība, domas, apziņas un izteiksmes brīvība, kalpojot par šo brīvību papildu gar
Tādēļ biedrošanās brīvību uzskata arī par saziņas (komunikācijas) pamattiesību *
6. Satversmes 102. pants kalpo praktiskai arodbiedrības darbības brīvības nodroš: r
(sal. ar Satversmes 108. panta 2. teikumu). Arodbiedrības vēsturiski ir veidojušās citu
labad, tādēļ biedrošanos arodbiedrībās pieskaita pie ekonomiskajām pamattiesībām.1
7. Vienlaikus biedrošanās brīvībai var būt politiskas izpausmes, nodrošinot sab.r _.-rai
brīvu politisko viedokļu veidošanos. Biedrošanās brīvība ietekmē publiskā viedokķ anr
politiskiem jautājumiem veidošanos un kalpo par demokrātiskas sabiedrības brīv
lēmuma konstituējošo elementu. Tiesības apvienoties politiskajās biedrībās jeb j
pieskaitāmas pie politiskajām tiesībām. Šai biedrošanās formai ir īpaša nozīme, jo EitticJ
kopējā vērtība ir reprezentatīvā demokrātija, ko īsteno ar politisko partiju starpniecīr _ ?mļ
litiskajās partijās notiek interešu konsolidācija, caur partijām valsts varas orgāni tiek
J|
ar tautu. Partijas veido domu dažādību, kam ir īpaša nozīme demokrātiskā sab ied rib!'
8. Biedrošanās brīvība aptver arī saimniecisko organizāciju brīvību, nodrošin : : e ļ j
sonu apvienību un kapitāla apvienību veidošanu un kopīgu sadarbību. Tas ir
sekmīgai saimnieciskai darbībai.
9. Vienlaikus biedrošanās brīvība ir papildu garantija citu pamattiesību ī s t e n c s a J
zinātņu un mākslas biedrības sekmē tiesību uz izglītību izmantošanu, sporta b ie i_!miid
sekmē tiesību uz veselību izmantošanu.
10. Biedrošanās brīvība izslēdz slēgtu korporatīvu organizāciju pastāvēšanu sairaeal
rībā. Biedrošanās brīvība izslēdz sabiedrības pārvaldes veidošanu un organizēšar._
valdošo grupu diktētās vērtību sistēmas.5

2. B iedrošanās brīvības vēsturiskā attīstība
11. Vēsturiski biedrības pazīstamas jau kopš viduslaikiem. Tām bijuši saimnieciski. >;on
āli un politiski mērķi. Tomēr viduslaiku un agrāko jauno laiku biedrības bija slēgtas k :
rācijas, kuras apvienoja privātpersonas pēc to profesionālās piederības.6 Ar to tās atšķir^- zm
mūsdienu biedrībām, kuras veidojas pēc brīvprātīgas dalības noteikta mērķa sasniegšana.
12. Pirmoreiz konstitūcijā biedrošanās brīvība tika iekļauta 1791. gadā Amerika? SaJ
vienoto Valstu konstitūcijas 1. papildinājumā.7 Lai arī 1. papildinājumā norādītas pulcē
šanās tiesības, tomēr tiesas, piem ērojot 1. papildinājumu, no tām atvasinājušas arī tieši-.»
biedroties. Līdzīgi arī Francijas konstitūcijā iekļautajā 1789. gada 4. augusta d eklar.. ž
2 Maunz T„ Dürig G. (Begr.) Grundgesetz-Kommentar. München: Beck, Band II, Art. 6 -1 5 , 57. Aufl.. 1: ļļ,
Art. 9, Rn 8, 33; arī H. Bauer, Gräm.: H. Dreier (Hrsg.) Grundgesetz-Kommentar, Tübingen: Mohr S ie r e j.
Bd. 1, 2. Aufl., 2004, Art. 9, Rn 18.
3 Dreier H. (Hrsg.) Grundgesetz-Kommentar, Tübingen: Mohr Siebeck, Bd. 1,2. Aufl., 2004, Art. 9, Rn 1 4 ECT spriedums Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania. 46626/99, 03.02.3X 5
44. punkts.
5 Hesse K. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg: Müller, 20. A“i ,
1995, S. 178.
6 Dreier H. (Hrsg.) Grundgesetz-Kommentar, Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, Bd. 1,2. Aufl., Art. 9, Rn 1.
7 1. papildinājums: Kongress ar likumu nevar noteikt reliģisko organizāciju dibināšanu vai aizliegt tās brr i
piekopšanu, vai ierobežot vārda brīvību vai preses brīvību, vai cilvēka tiesības miermīlīgi pulcēties un ies-:= r
sūdzības valdībai. (Amendment 1(1791): Congress shall make no law respecting an establishment o f religio'-- r

prohibiting thefree exercise thereof or abridging thefreedom ofspeech, or ofthe press; or the right ofthe pt:od
peaceably to assemble, and to petition the Government fo r a redress o f grievances.)
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par cilvēku un pilsoņu tiesībām un Francijas 1791. gada konstitūcijā biedrošanās brīvība
::eši nav norādīta, tomēr norādīta pulcēšanās brīvība. Tam pamatā bija tā laika cilvēku
ndividuālisms, kā ari bažas par pret valsti organizēto revolucionāro kustību attīstību.
13. Izpratne par biedrošanās brīvību kā pamattiesību radās tikai 19. gadsimtā, tādēļ
:o nepieskaita pie klasiskajām pamattiesībām.8 ŠI izpratne veidojās liberālisma laikā, atžstoties uzskatam, ka pilsoņu zināšanas un gatavība līdzdarboties varētu būt noderīga
īlstij. Tas arī veicināja izpratni, ka biedrošanās sekmē politisko pašapziņu un pilsonisko
irrildību, aicina uz aktīvu līdzdarbību valstī un attaino demokrātisku saskarsmi. Publis
ka'ai domai attīstoties, biedrības tika atzītas ari par pamatu politisko partiju izveidei.
14. Pirmoreiz Eiropā tiesības brīvi dibināt biedrības tieši tika noteiktas 1831. gadā
r-r.ģijas konstitūcijā. Beļģijai sekoja Vācija, kura biedrošanās tiesības iekļāva reiha
- 49. gada konstitūcijā (Paulskirchenverfassung).9 Tomēr jau neilgi pēc tam biedrošanās
:~7vība tika ierobežota, atstājot biedrošanās brīvības jautājumu izšķiršanai likumos un
irsevišķas biedrības aizliedzot.10
15. 19. gadsimta vidū Latvijā raksturīgi, ka pirmās tika dibinātas biedrības tādiem
larriem , kurus katrs paša spēkiem nevarēja veikt, un iedzīvotāji apvienojās, lai palīdzēBi nelaimēs un grūtos brīžos citiem, piemēram, ugunsgrēku dzēšanā, mirušo apbedīša7± Atceļot dzimtbūšanu, pieauga sabiedriskā aktivitāte tautas izglītošanas un politisko
z r i ’umu jom ā. 19. gadsimta piecdesmitajos gados studiju laikā Tērbatas universitātē
I - '■ ildemāra, J. Alunāna un K. Barona organizētajos “Latviešu vakaros” pausto ideju
tzt :autas atmodu vidū bija arī tāda, ka jāveicina latviešu organizēšanās biedrībās un
m -ernbās.11 1868. gadā tika dibināta Rīgas Latviešu biedrība. 1873. gadā notika I Vispāū r . ; dziesmu svētki, kuri stiprināja pārliecību, ka latviešiem jāceļ un jāattīsta sava kulta
is . ~e kļuva par tautas pašapziņas modinātāju. Dziesmu svētku ideja savukārt veicināja
■ T rešu sadraudzīgo biedrību veidošanos, kuras uzņēmās rūpes par latviešu sabiedriskās
ļfc^e? organizēšanu. Biedrošanās kultūru veicināja arī vācu muižniecība, piemēram, at’■Sr c -audas līdzekļus palīdzības biedrību izveidošanai.
16. Pēc Pirmā pasaules kara beigām biedrošanās brīvība atkal tika uzlūkota kā īpaši
tfcrīga sabiedrības demokrātijas procesos, kuru nedrīkst pakļaut nekādiem ierobežoPiemēram, 1918. gada 12. novembrī Vācijā Tautas pārstāvju sapulce pieņēma
№ _ ’::m u ar likuma spēku, kurā proklamēja, ka biedrošanās un pulcēšanās brīvība
iias nekādiem ierobežojumiem, arī attiecībā pret ierēdņiem un valsts kalpotāAri Latvijā pēc Pirmā pasaules kara biedrību darbība atjaunojās ar jaunu spa
Düng G. (Begr.) Grundgesetz-Kommentar. München: Beck, Band II, Art. 6-15,57. Aufl., 2010, Art. 9,
I ^eier H. (Hrsg.) Grundgesetz-Kommentar, Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, Bd. 1,2. Aufl., A rt 9, Rn 1.
'I - Vāciešiem ir tiesības veidot biedrības. Šīs tiesības nedrīkst ierobežot ne ar kādiem uz priekšu
:e:kumiem. (Die Deutschen haben das Recht, Vereine zu bilden. Dieses Recht soll durch keine vor'■■Lu'Sregel beschränkt werden.). Skat, http://www.verfassungen.de/de/de06-66/verfassung48-i.htm.).
~.ziiu uzmanību izpelnījās Jezuītu ordenis, sociāldemokrātiskās, sociālistiskās un komunistiskās
7= Vacijā tās tika aizliegtas ar 1872. gada 4. jūlija likumu par Jezuītu ordeni (Pieejams: http://www.
—.-■■Av.de/ksr/1872/orden-jesu-verbot_ges.html) un 1878. gada 21. oktobra likumu pret sociāldemo*csrb īstam ajiem centieniem (Pieejams: http://www.documentarchiv.de/ksr/soz_ges.html). Arī Latvijā,
'■itversmes II daļu, bija vēlme iekļaut konstitūcijā normu par Jezuītu ordeņa aizliegumu (skat.
>ipulces 1922. gada 7. februāra V sesijas 10. sēdes stenogrammas 713. lpp. un turpm.).
- Latvijas un latviešu tautas vēsture. Rīga: “Kabata” grāmatu apgāds, 1991, 126. lpp.
ixe? Rates der Volksbeauftragten an das deutsche Volk. Pieejams: http://www.documentarchiv.de/

-ier-volksbeauflragten_ar.html.
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ru: tika atjaunota iepriekš dibināto biedrību darbība, veidotas jaunas. Biedrību
notika nacionālās pašapziņas un sabiedriskās aktivitātes vispārēja pacēluma ar
Vienkāršās prasības biedrību dibināšanai sekmēja strauju biedrību skaita pie__u_rsB
1928. gadā Latvijā bija reģistrētas 8035 dažādas biedrības13 (viena biedrība uz
230 iedzīvotājiem). Kara sekām attālinoties, palīdzības biedrību skaits samazina 1?. » •
auga - kultūras, izglītības, palīdzības, sporta biedrības.14
17. Totalitārisma un autoritārisma periodā Eiropā faktiski biedrošanās brīvība
celta vai pakļauta būtiskiem valsts ierobežojošiem noteikumiem. Tas atspoguļoja? ari
vijā. Pat biedrību darbības lietderība tika pakļauta valdības kontrolei. Pakāpenis-a sa biedrību pakļautību nozaru kamerām (un Sabiedrisko lietu ministrijai) un n oteici-jH
turpmāk ārpus kamerām nevar pastāvēt neviena biedrība. Biedrības no iedzīvotai _ i n ®
vēlētām un pašu pārvaldītām organizācijām pārvērtās par kameru pakļautības iestāur^u®
18. Pēc Otrā pasaules kara demokrātiskajā Eiropas daļā biedrošanās brīvība atka. ’J m
uzlūkota kā būtiska demokrātiskas valsts sastāvdaļa. Padomju Eiropas valstīs biedri .saafl
brīvība, lai arī bija nostiprināta konstitūcijā,16 tomēr faktiski personas varēja biedrotie:
nīgi valsts sankcionētās biedrībās. Tās darbojās Padomju Savienības Komunistiskā' r and
jas (PSKP) - augstākās sabiedriski politiskās organizācijas formas - vispārējā vadībā 191
sabiedrisko organizāciju sistēmā ietilpa Vissavienības Ļeņina Komunistiskā Jaunatne?
vienība (komjaunieši), V.I. Ļeņina vārdā nosauktā pionieru organizācija (pionieri . aritbiedrības, radošās savienības, kooperācijas, brīvprātīgās biedrības u.c. apvienības. Pad
laika sabiedriskās organizācijas bija deklaratīvas, to darbība bija pakļauta valsts konti : a
Sabiedriskās organizācijas būtībā eksistēja kā PSKP satelītorganizācijas un tika līdzfina^*tas no valsts budžeta. Lai arī formāli aicinātas gādāt par sabiedrības pašorganizēšano?. ā »
bija mehānisms, kas valstij palīdzēja kontrolēt iedzīvotājus. Šo savu funkciju tās pildi _ ar
piespiedu mehānismu palīdzību (piemēram, uzņemšana par radošās savienības biedru a >zīmēja iegūt oficiāli atzīta mākslinieka vai rakstnieka statusu ar tiesībām uz radošo dar: lai.
u.c.) un dalīdamas dažādas papildprivilēģijas (arodbiedrības - ceļazīmes uz sanatorijām m
kūrortiem, mednieku organizācijas - medību atļaujas u.tml.). PSKP, pieļaujot liberalizai .
20. gadsimta astoņdesmito gadu beigās, sāka veidot biedrības, kas veicināja pilsonis».^
sabiedrības piedalīšanos politiskajos procesos un politiskās gribas veidošanos.
19. Tagad biedrības veicina arī sabiedrības pašpalīdzību, solidaritāti, atbildības apu
nāšanos, nodrošina sabiedrības pašregulēšanos un sabiedrības pašas atbildību, palīdz":.
valstij tās funkciju izpildē. Šobrīd biedrības nodibinātas un darbojas visdažādākajās jorr.Ldarba devēju un darbinieku biedrības (arodbiedrības), sociālas biedrības (pensionāru
maznodrošināto, slimnieku), brīvā laika pavadīšanas biedrības (makšķernieku, mednie - puķkopju, dzīvnieku aprūpes), kultūras, reliģiskas, zinātnes biedrības, sabiedriski politi
kas biedrības, profesionālas biedrības, arī tīri politiskas biedrības (partijas), reliģiskas orga
nizācijas utt.17 Biedrības izpilda dažādus uzdevumus: konsultē likumdevēju un izpildvara
iestādes, tālākizglīto sabiedrību, konsultē biedrus, organizē brīvā laika pavadīšanu.
13 Latvju enciklopēdija. I sējums. A. Švābes red. Stokholma: Trīs zvaigznes, 1950.-1955., 264. Ipp.
14 Greitjāne R. Ieskats latviešu kultūras biedrību un tautas universitāšu darbā (1920-1940). Latvijas Vēsture;
Institūta Žurnāls. Rīga, 1999, Nr. 4, 80.-81. Ipp.
15 Likums par bezpeļņas biedrībām un to savienībām. Valdības Vēstnesis, 1938.14. februāris, Nr. 36.
16 Piem., PSRS konstitūcijas 51. pantā, Vācijas Demokrātiskās Republikas konstitūcijas 29. pantā, PoliiaTautas Republikas konstitūcijas 72. pantā.
172010. gada 24. maijā Latvijā bija 11 264 reģistrētas biedrības, 816 nodibinājumi, 49 politiskās partijas u4 to apvienības, 161 arodbiedrība, 1155 reliģiskās organizācijas un 36 reliģisko organizāciju iestādes.
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3. B iedrošanas brīvība starptautiskajos cilvēktiesību dokum entos
20. Biedrošanās brīvībai starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos ir piešķirta liela
nozīme.
21. ANO VCD 20. panta 1. punkts citastarp noteic katram cilvēkam tiesības uz m ier
mīlīgu asociāciju brīvību. Savukārt otrā daļa satur aizliegumu piespiest cilvēku iestāties
isociācijā.
22. Biedrošanās brīvību garantē arī SPPPT 22. panta 1. punkts, kas noteic katram
r / ēkām tiesības uz asociāciju brīvību. Saskaņā ar SPPPT 22. panta 2. punktu šo tiesību
t ' -ibežojumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie paredzēti likumā un demokrātiskā sabiedrībā
r nepieciešami valsts vai sabiedriskās drošības un sabiedriskās kārtības interesēs, iedzī:āiu veselības vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai. Ar likumu var noteikt
ierobežojumus bruņoto spēku un policijas sastāvam.
23. ANO VCD 20. panta 1. punkts un SPPPT 22. panta 1. punkts piešķir ikvienam
s - t ektīvas tiesības prasīt biedrošanās brīvības brīvu izmantošanu.
24. Biedrošanās brīvība ir vispāratzīta vērtība arī Eiropas līmenī.
25. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11. panta
I r _nkts piešķir jebkuram cilvēkam tiesības uz miermīlīgu pulcēšanās un biedrošanās
srīvību, ieskaitot tiesības veidot arodbiedrības un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas inte*se > . Saskaņā ar šā panta 2. punktu šo tiesību izmantošanu nedrīkst pakļaut nekādiem
e r: režojumiem, izņemot tos, kas noteikti ar likumu un ir nepieciešami demokrātiskā
■ cied rībā, lai aizstāvētu valsts vai sabiedrības drošības intereses, nepieļautu nekārtības
■ a n jziegumus, aizsargātu veselību vai tikumību, vai citu cilvēku tiesības un brīvības,
lic -.i: netiek kavēts noteikt likumīgus ierobežojumus šo tiesību izmantošanā personām,
b s r bruņoto spēku, policijas vai valsts pārvaldes sastāvā. EC T savā judikatūrā ir papla«r.i ->i ECTK 11. panta piemērošanu, attiecinot to arī uz politiskajām partijām .18
lo .
Eiropas Sociālās hartas I sadaļas 5. punkts un II sadaļas 5. pants garantē visiem
fcā cā īo šie m un darba devējiem biedrošanās brīvību nacionālās vai starptautiskās orga., lai aizsargātu savas ekonomiskās un sociālās intereses.19 ESH II sadaļas 5. pants
valstij noteikt principus, ciktāl šīs garantijas attiecas uz policiju un bruņoto spēku
"sastāvu.

4. B iedrošanās brīvība Eiropas Savienībā
Biedrošanās brīvība ES pieder pie visu ES dalībvalstu kopīgajām konstitucionāItaBEL vērtībām.20 Vienlaikus biedrošanās brīvības nodrošināšana ir arī ES dalībvalstu
?:arptautisks pienākums.21 Tiesības brīvi apvienoties biedrībās ir tiesību vispārīgo
k fK T D pamatā.22
| ' 3 - Eiropas Savienībā biedrošanās brīvība noteikta Eiropas Savienības Pamattiesību
1 pantā. Tā pirmais punkts norāda, ka ikvienai personai ir tiesības uz mierīgas
un biedrošanās brīvību visos līmeņos, jo īpaši politiskajā, arodbiedrību un
Z Hrsg.) Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten. 3. Aufl. Berlin: de Gruyter, 2009, S. 144, Rn 76.
r iezinusi sev par saistošām šīs normas. Skat. Par Eiropas Sociālo hartu: LR likums. Latvijas Vēst: '.S. decembris, Nr. 183 (2570).
r’-e-imbulas 5. atkāpe.
'»r. ’.enība ir ECTK dalībniece, skat. Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu.
t u’ Eiropas Savienību 6. panta 3. punkts.
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pilsoniskajā jom ā, kas nozīmē (ari) tiesības ikvienam veidot arodbiedrības un stā::r ■»-;
jās savu interešu aizstāvībai. Savukārt 2. punkts paredz, ka politiskas partijas S a v .-.'iiM
līmenī veicina Savienības pilsoņu politiskās gribas izteikšanu.
29. ESPH 12. panta 1. punkts atbilst EC TK 11. pantam un tajā ietverto jēdzier,. k m
zīme ir tāda pati, taču normas piemērojums plašāks, jo tās attiecas uz visiem līmetnsaM
arī uz visu Eiropu. Tiesības veidot arodbiedrības un darboties tajās ir balstītas ari ur £»pienas Darba ņēm ēju sociālo pamattiesību hartas 11. pantu. Turpretim ESPH 12. r i^ a
2. punkts formulē būtisku politisko partiju darbības pamatprincipu, un šāds n o t e i o J
atbilst Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 4. punktam.23 Saskaņā ar ESPH 52. p a a fl
3. punktu biedrošanās brīvības ierobežojumi nevar pārsniegt tos, kas atzīti par lik-zaigiem EC TK 11. panta 2. punktā. ESPH minētās biedrošanās brīvības regulējuma š .>
tēmiskais kopsakars ar EC TK 11. pantu ne tikai ļauj, bet arī piesaista EC T judik..'_-.
sniegtajam biedrošanās brīvības konkretizējumam.
30. Pieaugot biedrību darbības ekonomiskajai un pārrobežu nozīmei, biedro^ir^i
brīvības izpausmes ietekmē ES tiesību principi, tostarp diskriminācijas aizlieguna.
saimniecisko organizāciju filiāļu dibināšanas brīvības, preču brīvas aprites un n e g o c ^
konkurences aizlieguma princips. Šeit EST ir izveidojusi pastāvīgu judikatūru, jo īpa#
par profesionālo sportistu un sporta biedrību darbību.24

5. B iedrošanās brīvība citu valstu konstitūcijās
31. Biedrošanās brīvība ir tieši norādīta lielākajā daļā Rietumu tiesību loka v alsa
konstitūcijās. Atšķiras vienīgi pamattiesības noregulējuma nianses.
32. Daļā Eiropas Savienības valstu biedrošanās brīvība aptver arī apvienošanos po
litiskajās partijās,25 kam ēr citās valstīs biedrošanās brīvība un politisko partiju brīvība
nodalīta atsevišķi.26
23 Paskaidrojumi attiecībā uz pamattiesību hartu sagatavoti ESPH izstrādājušā Konventa prezidija vadībā- Tu
ir atjaunināti Eiropas Konventa prezidija vadībā, ņemot vērā Konventa izdarītos Hartas teksta (jo īpaš: 5
un 52. panta) precizējumus un Savienības tiesību turpmāku attīstību. Kaut arī šiem paskaidrojumiem r_r
juridiska spēka, tie ir vērtīgi interpretācijas līdzekļi, kas paredzēti Hartas noteikumu izskaidrošanai. Eirc p i .
Konventa prezidija paskaidrojumi attiecībā uz pamattiesību hartu. Pieejams: http://eur-lex.europa.eic .v

treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LR.01001701.htm.
24Skat. ES tiesas 15.12.1995. spriedums lietā: C-415/93; ES tiesas 11.05.2000. spriedums apvienotajās lietās
C-51/96 un C-191/97; ES tiesas 18.07.2006. spriedums apvienotajās lietās: C-519/04; ES tiesas 19.02.20CC
spriedums lietā: C-309/99.
25 Beļģijas konstitūcijas 27. pantā, Dānijas konstitūcijas 78. pantā, Igaunijas konstitūcijas 48. pantā, Som: ^
konstitūcijas 13. panta otrajā daļā, Īrijas konstitūcijas 40. panta sestās daļas “c” apakšpunktā, I.uksemburg^
konstitūcijas 26. pantā, Maltas konstitūcijas 32. un 42. pantā, Holandes konstitūcijas 8. pantā, Zviedruikonstitūcijas 2. nodaļas 1. panta piektajā daļā, Kipras konstitūcijas 21. pantā.
26 Biedrošanās brīvība nostiprināta Bulgārijas konstitūcijas 12. pantā, Grieķijas konstitūcijas 12. pantā, Itāl
konstitūcijas 18. pantā, Lietuvas konstitūcijas 35. pantā, Polijas konstitūcijas 12. pantā, Portugāles konsti
tūcijas 46. pantā, Rumānijas konstitūcijas 37. pantā, Slovākijas konstitūcijas 29. panta pirmajā daļā, Č eh ija
konstitūcijas 20. panta pirmajā daļā, Spānijas konstitūcijas 22. pantā, 34. pantā (nodibinājumi), Vācija;
konstitūcijas 9. pantā.
Politisko partiju brīvība atsevišķi nostiprināta Bulgārijas konstitūcijas 11. pantā, Grieķijas konstitūcijas 29. panta
Itālijas konstitūcijas 49. pantā, Lietuvas konstitūcijas 35. pantā, Polijas konstitūcijas 11. pantā, Portugāles konst:
tūcijas 51. pantā, Rumānijas konstitūcijas 8. un 37. pantā, Slovākijas konstitūcijas 29. panta otrajā daļā, Spānija;
konstitūcijas 6. pantā, Čehijas konstitūcijas 20. panta otrajā daļā, Vācijas konstitūcijas 21. pantā.
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B. Satversmes 102. panta ģenēze
1. Biedrošanās brīvība 1 9 1 8 .-1 9 4 0 . gada
Latvijas konstitucionālajos dokum entos
33. Pirmoreiz biedrošanās brīvība tika deklarēta Latvijas pirmās pagaidu satversmes
V nodaļas 1. punktā.27 Tajā tika noteikts, ka biedrošanās brīvības nodrošināmas ar Pa
laidu valdības noteikumiem.
34. Arī Latvijas otrā pagaidu satversme - Lavijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu
- pantā noteica, ka pastāv biedrošanās brīvība.28 Satversmes norma noteica, ka biedroiir.ās brīvība nodrošināma un noteicama ar attiecīgiem likumiem.
35. Biedrošanās brīvības noteikumus bija iecerēts iekļaut arī Satversmes II daļas proectā. Projekta 98. pants paredzēja, ka “pilsoņiem ir tiesība pieteikšanas kārtībā, nolūkos,
htri nerunā pretim sodu likumu noteikumiem, dibināt biedrības un savienības, kā arī viņu
xc~‘ienības. Juridiskās personas tiesības katra biedrība var iegūt uz likuma pamata”.29 Norattiektos ari uz politiskām biedrībām, bet ne saimnieciskām biedrībām.30
36. Atsevišķā pantā bija iecerēts noteikt biedrošanās brīvību reliģiskās organizācijās.
S ir. ersmes 111. pants paredzēja, ka “visu konfesiju piekritējiem ir tiesība pastāvošo liku
ma* robežās biedroties reliģiskās sadraudzībās. Šīs sadraudzības ir autonomas savā uzbūvē
w. -skšējā dzīvē. Visas šīs sadraudzības ir publisku tiesību organizācijas un viņām ir jurŪLskas personas tiesības”.31 Atšķirībā no pašreiz spēkā esošajiem noteikumiem Latvijā,
t r : i z baznīcas tika uzlūkotas kā publisko tiesību subjekti.
? 7. Lai arī Satversmes II daļa netika pieņemta, biedrošanās brīvība tika nodrošināta
ar -urniem. Ar 1923. gadu bija spēkā likums par biedrībām, savienībām un politiskaiSEr : rganizācijām.32 Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma ar iekšlietu ministra rīkojumu
a k i apturēta politisko partiju darbība, biedrību sapulces atļautas tikai ar policijas ie£xīēiu atļauju.33
>S. Ar 1938. gada 14. februāri spēkā stājās likums “Par bezpeļņas biedrībām un to
:bām”. Politiskās partijas tika aizliegtas, bet biedrību darbībā tika atļauta plaša au'ās valsts iejaukšanās: biedrības varēja darboties tikai ar Sabiedrisko lietu minisatļauju, ministrs varēja arī atcelt biedrības vadību un iecelt citas personas, slēgt
ācijas.34
i Tautas padomes politiskā platforma. Pagaidu Valdības Vēstnesis, 1918. 14. decembris, Nr. 1.
valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920.31. augusts, Nr. 4.
• Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
2. sēdes stenogramma, 551. Ipp. (18.01.1922).
I. Purgals norādīja, ka “uz saimnieciskām biedrībām attiecināt šos noteikumus Satversmes komisija
i°. Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra,
V ^esiias 2. sēdes stenogramma, 551. Ipp. (18.01.1922).
Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
10. sēdes stenogramma, 712. Ipp. (07.02.1922).
■nčoribām, savienībām un politiskām organizācijām. Likumu un noteikumu krājums, 1923. 27. jūlijs,
par politisko partiju darbības apturēšanu, sapulču un gājienu noliegšanu, biedrību darbības un
ierobežošanu. Valdības Vēstnesis, 1934. 16. maijs, Nr. 107.
rar bezpeļņas biedrībām un to savienībām. Valdības Vēstnesis, 1938. 14. februāris, Nr. 36.
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2. B iedrošanās brīvība 1991. gada 10. decem bra
konstitucionālajā likum ā “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākum i'
39. Sākotnēji biedrošanās brīvība tika paredzēta Pamatlikuma pārejas per.
projektā. Projekta 45. pants paredzēja, ka “visiem ir tiesības brīvi izveidot s f l k i n J
vai cita veida bezpeļņas organizācijas un piedalīties to darbā, ja šo organizāciju " J ļ f l
un praktiskā rīcība nav pretrunā ar krimināllikumu. Aizliegts izveidot slepenas r v š M
bas un Latvijas Republikas valsts varas un pārvaldes institūcijām nepakļautas bruruam
vienības”.35 Tiesības apvienoties politiskās partijās nebija minētas atsevišķi.
40. Pamatlikuma pārejas periodam projekta pamattiesību daļa līdz ar b i e d r c š a J
brīvību tajā tika transformēta konstitucionālajā likumā “Cilvēka un pilsoņa tiesību j e
pienākumi”. Biedrošanās brīvība tika nostiprināta KT CPTP 31. pantā un 8. panta trr
daļā (attiecībā uz politiskajām partijām). KT CPTP 31. pants noteica, ka visiem ir
brīvi izveidot sabiedriskās organizācijas un piedalīties to darbā, ja šo organizāciju
un praktiskā rīcība nav pretrunā ar likumu. Aizliegts izveidot slepenas organizācija m
Latvijas Republikas valsts varas un pārvaldes institūcijām nepakļautas bruņotas v ja d
bas.36 Savukārt KT CPTP 8. panta trešā daļa noteica, ka pilsoņiem ir tiesības dibini: :*►litiskās partijas.37
41. Pieņemot K T CPTP 31. panta redakciju, raisījās diskusija par terminiem 7 «
putāti uzskatīja, ka jēdziens “biedrības” ir pārlieku šaurs un ar nepatīkamu asociar *x
pieskaņu, tādēļ izvēlējās jēdzienu “organizācijas”.38
42. Tiesības dibināt politiskās partijas piešķīra tikai Latvijas Republikas pilsoni; ~
tādēļ K T CPTP 31. pantā netika ietverta norāde uz politiskajām organizācijām.39

3. Satversm es 102. panta redakcijas veidošana
43. Tautas saskaņas partijas deputātu frakcijas iesniegtais likumprojekts “Grozīiu.Latvijas Republikas Satversmē paredzēja noteikt, ka “visiem ir tiesības brīvi izveidot 'uz
darboties politiskās partijās un sabiedriskās organizācijās, ja vien to mērķi un rīcība ruu
pretrunā ar likumu”.40
35 Pamatlikums pārejas periodam. Diena. Pielikums “Likumi, lēmumi, oficiālie dokumenti”, 1991. 12. jū
Nr. 26.
36 Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
37 K. Liepiņš “[..ļbija ieteikums 8. pantu papildināt ar trešo daļu, ka pilsoņiem ir tiesības dibināt politis--u.
partijas. Šis papildinājums radās diskusijā ar Eiropas Padomes juristiem”. Augstākās Padomes 1991. gac^
21. novembra sēdes stenogramma. Pieejams: http://www.saeima.lv/steno/AP_steno/1991/st_911121.htm .
38 K. Liepiņš: “Priekšlikums 31. panta otrajā daļā aizstāt vārdu “biedrības” ar vārdu “organizācijas”, jo tu:

ir plašāks jēdziens. Biedrības'var būt diezgan šaurs jēdziens. Jau pašam šim vārdam, ka dažādas teroris:biedrības vai organizācijas... Tā ka mēs piekritām vārdam “organizācijas" un to pieņēmām." Augstākās Pad>: mes 1991. gada 21. novembra sēdes stenogramma. Pieejams: http://www.saeima.lv/steno/AP_steno/199i
st_911121.htm.
39 K. Liepiņš: “[..] Bija priekšlikums 31. panta pirmajā daļā aizstāt vārdus “cita veida bezpeļņas” ar vārdu “po
litiskās”. To mēs noraidījām, bez tam komisija iesaka vispār svītrot “vai cita veida bezpeļņas” un atstāt tā, ku
tekstā pašlaik ir”. Augstākās Padomes 1991. gada 21. novembra sēdes stenogramma. Pieejams: http://www
saeima. lv/stenotAP_steno/1991/st_911121. htm .
40 6. Saeimas sēdē izskatāmais dokuments Nr. 406. Arhīva fonds Nr. 2001, lietas Nr. 1, apraksta Nr. 6-40.
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44. Lai ari Tieslietu m in istrija alternatīvajā Satversmes grozījumu redakcijas piedā
vājumā izteica priekšlikum u noteikt tiesības dibināt politiskas partijas tikai pilntiesīgam
Latvijas pilsonim, iekļaujot normu pie tiesībām piedalīties valsts dienesta pildīšanā, to
mēr sākotnējā likumprojektā iekļautais princips palika par pamatu turpmākajam dar:am normas redakcijas veidošanā komisijā.
45. Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta “Par cilvēktiesībām” sagata- šanai izveidotās komisijas projekts paredzēja noteikt, ka “visiem ir tiesības apvienoties
.itiskās partijās, arodbiedrībās un citās organizācijās, ja vien to mērķi un darbība nav
aizliegti ar likum u”.41 Formulējums bija pietiekami precīzs, tādēļ tālākajā normas ap
mešanas gaitā tās teksts piedzīvoja vienīgi redakcionālus labojumus un precizējumus.
Normas teksts tika precizēts, pārnesot jēdzienu “arodbiedrības” uz citu normu, aizstā> : ’ēdzienu “visiem” ar jēdzienu “ikvienam”, pilsonisko organizāciju uzskaitījum s sākts
i r 'ēdzienu “biedrībās”,42 kā arī svītrots nosacījums “ja vien to mērķi un darbība nav
id ie g ti ar likum u”.43 Nosacījums svītrots, lai izvairītos no atkārtošanās ar Satversmes
pantā noteikto.44
46. Neliela diskusija komisijā raisījās par pilsoņu un nepilsoņu tiesībām dibināt un
.Lirboties politiskās partijās.45 Tādēļ normā jēdziens “apvienoties” izvēlēts, ievērojot, ka
jēc tā brīža spēkā esošajiem likum iem nepilsoņiem nav tiesību dibināt partijas, bet ir
. : :>as iestāties tajās.
4 ". Normas redakcijas veidošanā komisija ievēroja tā brīža spēkā esošo likum u “Par
tdriskajām organizācijām un to apvienībām”. Tas ietekmējis normā lietoto jēdziem ovēli. Piemēram, bija iecerēts jēdzienu “sabiedriskās organizācijas” aizstāt ar ikdienā
aaifaziņas līdzekļos vai starptautisko institūciju dokumentu tulkojumos lietoto jēdzie
na. nevalstiskās organizācijas”, tomēr Saeima palika pie jēdziena “sabiedriskās organizāi t e f . o tādu terminoloģiju lietoja spēkā esošais likum s.46
■ l i r r i i Pielikums Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta “Par cilvēktiesībām” izstrādes ko« £ 1997. gada 14. aprīļa sēdes protokolam Nr. 6. Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001.
■ nrati'-J Nr. 6-40. Lieta Nr. 1.
p f c saeimas sēdē izskatāmais dokum ents Nr. 406. Arhīva fonds Nr. 2001, lietas Nr. 1, apraksta Nr. 6-40.
■ ■ r ja s Republikas Satversmes otrās daļas projekta “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada
■ inm a >ēdes protokols Nr. 13.
■"SirsE. 6 . Saeimas sēdē izskatāmais dokuments Nr. 406. Arhīva fonds Nr. 2001, lietas Nr. 1, apraksta Nr. 6-40.
Republikas Satversmes otrās daļas projekta “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 9. jūnija
p r : : kols Nr. 13. Latvijas Republikas Saeimas arhīvs. Fonds Nr. 2001. Apraksta Nr. 6-40. Lieta Nr. 1.
teers: ~ 117. pantā ir norādīts, ka personas tiesības, kas ir noteiktas virknē Satversmes pantu, tajā skaitā
r.kt ierobežotas likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts
r:edrības drošību, labklājību un tikumību. Un a rī likums par sabiedriskajām organizācijām paredz,
;~ :: -umā var tikt noteikti ierobežojumi. Un v isi šie konkrētie ierobežojumi tur jau ir paredzēti, tāpēc
-^r. jāsavāc Satversmē.” Latvijas Republikas 6. Saeimas rudens sesijas 1998. gada 20. augusta sēdes
la. Latvijas Vēstnesis, 1998. 25. augusts, Nr. 243/244 (1304/1305).

Republikas Satversmes otrās daļas projekta “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada
protokols Nr. 9. Arhīva fonds Nr. 2001, lietas Nr. 1, apraksta Nr. 6-40.

7-7 Kad es ziņoju par šo grozījumu, es taisni minēju komisijas pamatojumu, ka Latvijas Republikas
— nezina tādu terminu “nevalstiskās organizācijas”. Mums ir likums par sabiedriskajām organizāci
ju aptver, un tāpēc šis termins, kas tur tika ieviests, var radīt tikai neskaidrības, kas tās i r par organidarbojas blakus sabiedriskajām organizācijām.” Latvijas Republikas 6. Saeimas rudens sesijas sēdes
1;. augusta stenogramma. Latvijas Vēstnesis, 1998. 25. augusts, Nr. 243/244 (1304/1305).
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48. Līd zīg i kā citās Eiropas valstīs projektā biedrošanās un politiskās darbības b rro flH
bija iecerēts iekļaut politisko tiesību apakšnodaļā, taču tā kā no apakšnodaļu v ^ rsra iJ
tiem atteicās, tad tas Satversmes tekstā tieši neparādās.
49. Normas rašanās gaitā Saeimas deputāts A. Jirgens arī izteica p rie k š lik _ m r ļ
atteikties no p olitisko partiju pieminēšanas 102. pantā un izte ikt pantu īsā — t m
dakcijā, jo tiesības apvienoties biedrībās aptver arī tiesības apvienoties ļin l ~ ! ■
biedrībās, taču kom isija un Saeima šo p rie kšlikum u noraidīja, jo bija plānots, ka
pieņemts atsevišķs liku m s par politiskajām partijām, izdalot p o litisko partiju regiM
lējumu no likum a “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”.48 Tādēiaii
jau pēc 1997. gada 12. jū n ija kom isijas sēdes formulētā norma vēlāk tika pieņessfl
negrozītā veidā.

C. Biedrošanās brīvības juridiskā konstrukcija
Satversmes 102. pantā
1. A izsa rg ā ta is labum s
50. Satversmes 102. pants aizsargā ikviena tiesības apvienoties visdažādākajās b rīv 
prātīgās un sociālās privāto tiesību personu grupās pašu b rīvi izvēlētu un tiesisku mēro.
sasniegšanai. Tātad šā panta m ērķis ir nodrošināt ikviena personības un privāturr. a a
pausmi personu grupas veidā. Biedrošanās brīvība pamatā aizsargā indivīda personiski«,
brīvības jomu no valsts iejaukšanās (jeb status negativus).

1.1. Tiesīgās personas
51. Satversmes 102. pants piešķir biedrošanās tiesības ikvienam.
52. Jēdziens “ikviens” visplašākajā mērā aptver visas personas, kuras var būt par r mattiesību tiesību un pienākumu nesēju:
1. fiziskās personas,
2. personu apvienības,
3. privāto tiesību juridiskās personas.
53. Fizisko personu valstspiederība, nepilsoņa vai bezvalstnieka statuss vai juridi>.<
personu atrašanās vieta pamatā neietekmē biedrošanās brīvības izmantošanu. Tomēr ie
likum u tam noteikti ierobežojumi.
47 A. Jirgens: “Godātie kolēģi! Mana priekšlikuma būtība i r neizcelt Latvijas Republikas Satversmē vienas sa
biedriskās organizācijas iepretī citām sabiedriskām organizācijām un neminēt divas grupas, tas ir, biedrības ur.
politiskās partijas, atsevišķi no citām sabiedriskām organizācijām. Ja ir teikts, ka ikvienam ir tiesības apvienotie,
sabiedriskās organizācijās, tas vienlīdz attiecas gan uz biedrībām, gan uz politiskām partijām, gan uz reliģiskām,
gan uz jebkura cita veida sabiedriskām organizācijām. Lūdzu balsot un atbalstīt manu priekšlikumu.” LatvijaRepublikas 6. Saeimas rudens sesijas 1998. gada 15. oktobra sēdes stenogramma. Latvijas Vēstnesis, 199'

24. oktobris, Nr. 313/314 (1374/1375).
481. Bišers: “Komisija šeit atstāj vārdu “biedrībās”, jo tas ir saistīts ar starptautisko principu - vienošanās brī
vība. Un tāpēc mēs atstājam šo vārdu, akcentējot šo vienošanās brīvību. Kas attiecas uz politiskām partijām, r
domas, ka turpmāk varētu tikt izdots speciāls likums par politiskām partijām, kurš tās izdalītu no sabiedriskā"
organizācijām kā īpašu organizāciju, un tāpēc komisija nolēma tās atstāt šajā tekstā.” Latvijas Republikai
6. Saeimas rudens sesijas 1998. gada 15. oktobra sēdes stenogramm a. Latvijas Vēstnesis, 1998. 24. oktobris.

Nr. 313/314 (1374/1375).
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Politisko partiju dibināšana pieļauta tikai Latvijas Republikas pilsoņiem.49 Taču pēc
r irt ija s nodibināšanas tajā var apvienoties ne tikai Latvijas pilsoņi, bet ari Latvijas ne?'_>oņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet kas uzturas Latvijas
: :?ublikā. Latvijā var darboties tikai tādas partijas, kurās i r ne mazāk kā 200 Latvijas
:
nu. Partijā, kurā i r vairāk par 400 biedriem, ne mazāk kā pusei no visiem biedriem
•Lt ū t Latvijas pilsoņiem.50
Reliģisko organizāciju dibināšana atļauta tikai Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģisx i reģistrētiem iedzīvotājiem. Turpretim iestāšanās un darbība atļauta ikvienam LatviRepublikas iedzīvotājam,51 tātad fiziskas personas valstspiederībai vai statusam nav

■naimes.
Tiesības veidot arodbiedrības i r Latvijas Republikas iedzīvotājiem, k u ri strādā vai
aBcis.f: Likuma normas formulējums nav veiksmīgs. Darba vai mācību attiecību pastā’■ssLT.a nav noteicoša dalībai arodbiedrībā, jo arī bezdarbnieks vai fiziska persona, kas
ja rra u k u si mācības, var apvienoties arodbiedrībā.
:4. Nepilngadīgajiem i r tiesības apvienoties biedrībās.53 Nepilngadīgiem biedrošanās
■fc-^īris izmantošana apspriežama pēc vispārējiem civiltiesību principiem par nepilnj s t i T ī : rīcībspēju.54 Nepilngadīgais šīs tiesības īsteno ar likum isko pārstāvju starpniecīk . r-ēmiem, k u ri atrodas abu vecāku aizgādībā, i r nepieciešama abu vecāku piekrišana,
■er erāku piekrišanas nepilngadīgais nevar iestāties biedrībā arī tādā gadījumā, ja viņš
Jteršrz apņemas) biedra naudu maksāt no savas mantas (kabatas naudas), jo darbība
■ r i r T I neaprobežojas tikai ar biedra naudas samaksu noteiktā apmērā, bet i r saistīta arī
ar tajcziem citiem biedra pienākumiem. Strīdu par vecāku ierobežojuma pamatotību
ptaKi r-Iriņtiesa.55
Nepilngadīgajiem liegts apvienoties politiskajās partijās, izņemot kļū t par biedra kanNepilngadīgajiem liegts dibināt reliģiskas organizācijas, bet atļauts tajās iestāecāku (aizbildņu) atļauju.57
r r Privāto tiesību personu apvienības, ciktāl tām i r organizatoriska patstāvība un
~anta, arī var būt par biedrošanās tiesības subjektu. Tās var būt kā tiesībspējīgas
' personas, tā arī civiltiesiskas personu apvienības bez juridiskas personas tieRemēram, biedrošanās tiesību subjekts var būt arī stabila, vadīta personu grupa
: c_ mērķi un kopīgu mantu, bet kura nav un nevēlas reģistrēties valsts reģistrā un
aiskās personas tiesības (mednieku kolektīvs, makšķernieku biedrība, vēstures
vopa, deju kolektīvs u.tml.).
: irtiiu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 7. jūlijs, Nr. 107 (3475). 12. panta pirm ā daļa.
r =rniu likuma 26. panta pirm ā daļa un trešā daļa.
(ganizāciju likums: LR likums. 1995. 26. septembris, Nr. 146 (429). 7. panta pirm ā daļa.
-grībām: LR likums. Ziņotājs, 1991. 31. janvāris, Nr. 3. 2. panta pirm ā dala.
n = 5 x i aizsardzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998. 8. jūlijs, Nr. 199/200 (1260/1261).
icrid aļa.
1408. pants.
Tilla A., Spūle I. Biedrības biedra rokasgrāmata. Rīga: Aut. izd., 2005, 57. Ipp.
: irž m likuma 26. panta otrā daļa.
•;anizāciju likum a 7. panta pirm ā daļa.
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56. Biedrošanās brīvība aptver arī saimnieciskas personu apvienības (komaM
sabiedrības).58
57. Jēdziens “ikviens” neietver sevī publisko tiesību juridiskās personas, un to
nošanās netiek aizsargāta ar Satversmes 102. pantu.59 Publisko tiesību subjektu a p via »
šanos noteic publiskās valsts pārvaldes organizācijas tiesības.
58. Biedrošanās brīvība i r individuāla katrai personai, š ī pamattiesība ir individoA l
Vienlaikus biedrošanās brīvība i r ne tikai biedrības biedriem, bet arī biedrība: r s S t
jo arī tā ir persona jeb “ikviens”. Biedrības ir tiesīgas apvienoties biedrībās. Tā^a®.
biedrošanās brīvība i r arī “dubulta” pamattiesība,60 kas papildus pamattiesības in d ro a ii
ālai garantijai nodrošina arī biedrošanās brīvības kolektīvu izpausmi. Individuāli- j b
kolektīvās biedrošanās brīvības kopsakars paaugstina pamattiesības efektivitāti.
1.2. Biedrība
Biedrības jēdziens
59. Jēdziens “biedrība” aptver visas brīvprātīgās privātpersonu apvienības, kurL~ r
stabila organizatoriska vienotība un noteikts darbības laiks. Jāievēro, ka tiesību nom āji
lietotie jēdzieni i r relatīvi, t.i., to saturs dažādos tiesību aktos var būt lietots a tšķirīg i zum
zīmē. Piemēram, Satversmes 102. pantā lietoto jēdzienu “biedrība” nebūtu jā ko n kre a ļ
ar Biedrību un nodibinājumu likumā doto biedrības legāldefinīciju,61 jo tas izslēgtu : atversmes 102. pantā nostiprinātās biedrošanās brīvības ietekmi uz personālsabiedrl:-km
un kapitālsabiedrībām, koncerniem u.tml. saimnieciskām vienībām. Satversmes no.— _
jēdzienu saturs noteicams autonomi no citiem likumiem .62
60. A r jēdzienu “politiska partija” aptvertas privātpersonu apvienības, kuras iz v e ii tas politiskas gribas izteikšanai.63
61. Normā lietotais jēdziens “cita sabiedriskā organizācija” norāda, ka privātperso
nu apvienību organizatorisko formu uzskaitījumu likumdevējs atstāj atvērtu, tādēļ Sat
versmes 102. panta piemērošanā nav noteicošas nozīmes personu apvienības juridiskās
formas veidam vai klasifikācijai citās tiesību normās. Jēdziena “biedrība” un “cita sab:r:
riskā organizācija” lietojums 102. pantā nav pretnostatāms: būtībā jēdziens “biedri: i
ietver visplašākajā veidā visas citas sabiedriskās organizācijas.

58 Jarass H.D. Die EU-Grundrechte. M ünchen: Beck, 2005, para. 17, Rn. 21.
59 Sal. skat. ECT spriedums Le Compte, van Leuven and de Meyere v. Belgium. 6878/75; 7238/75, 23.06.1-'*1
65. punkts.
60 Maunz Th., D ürig G. (Begr.) Grundgesetz-Kommentar. München: Beck, Band II, Art. 6-15, 57. Aufl., 2 "
Art. 9, Rn. 43.
61 Biedrību un nodibinājum u likum a 2. panta pirm ā daļa: “Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, cn
nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura.”
62 Līdzīgi arī ECT ECTK 11. panta interpretācijā norāda, ka tajā ietvertais jēdziens “asociācija” ir p ie p ild i^

ar saturu neatkarīgi no nacionālo dalībvalstu likumos noteiktā jēdziena definējuma (skat. ECT spried™ Chassagnou and others v. France. 25088/94, 28331/95, 28443/95,29.04.1999. 100. punkts.
63 Politisko partiju likuma 2. panta pirm ā daļa definē partiju nedaudz plašāk: “Partija i r organizācija, kas risi
izveidota, lai veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izv irzītu deputātu kandidātus, pieda.:: :■
Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenotu par:: programmu, kā a rī iesaistītos publiskās pārvaldes institūciju izveidē.”
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Tā ar jēdzienu “biedrība” un “cita sabiedriskā organizācija” i r aptvertas visas p ririro tiesību personu apvienības, arī arodbiedrības,64 darba devēju organizācijas, reier>kās biedrības (organizācijas), arī kooperatīvās biedrības, personālsabiedrības un
tir::ālsabiedrības,65 arī privāto tiesību nodibinājumi, ciktāl tie apvienojas ar citām perm rJm , un civiltiesiskas personu apvienības, kurām nepiemīt juridiska personība.
Eiedrības pazīmes
62. Biedrību raksturo personu apvienība. Minimālais biedrību veidojošais personu
personu apvienību) skaits i r divas personas.66
Ierobežojums šim noteikumam noteikts attiecībā uz politiskajām partijām, reliģiskajanizācijām un arodbiedrībām. Politiskās partijas minimālais dibinātāju un biedn i i i t s ir 200 fiziskas personas.67 Reliģisku organizāciju (draudzi) var veidot vismaz 20
H c s tis personas.68 Arodbiedrību var izveidot vismaz 50 biedri vai vismaz viena ceturtrrr.ēmumā, iestādē, organizācijā, profesijā vai nozarē strādājošo.69
- irīm e “personu apvienība” nepieļauj par biedrību atzīt nodibinājumus, kas ir man
ī t rum s, individuālos komersantus un viena dalībnieka komercsabiedrības.
-i'-o n u apvienības būtiska pazīme i r ne tikai personu (personu apvienību) skaits,
i r :is , ka šāda apvienība ir izveidota ar to konstituējošu aktu, kas veido tās biedru
1 j vienību. Konstituējošs akts pamatā i r šo biedru starpā noslēgts līgums.
it3 Atbilstoši brīvu sociālo grupu veidošanas principam biedrības svarīga iezīme ir
~ ;r:b a . Slēgtas biedrības 102. pants neaizsargā,
r izīm e “brīvprātība” nozīmē personas gribas autonomiju un pašnoteikšanos, gan
: ar apvienošanos biedrībā, gan lemjot par biedrības darbības jautājumiem, gan
izstāšanos no biedrības. Tā kā publisko tiesību personu apvienība nav brīvprātīga,
mes 102. pants neaptver šādas organizācijas. 102. pants neaizsargā arī tādas
neTibu personu apvienības, kurās dalība i r obligāta, un tas izslēdz brīvprātības
piemēram, zvērinātu advokātu, notāru, tiesu izpildītāju kolēģijas).
5 eirib u raksturo arī organizatoriska stabilitāte. Organizatoriska stabilitāte nozī.u apvienības gribas izteikumu organizētu raksturu: personu regulāru kopīgu
lēmumu pieņemšanai, vienotu pārstāvības un vadības institūciju. Organiza-rabilitātes dēļ individuālam biedram i r pienākums ievērot kopīgos biedrības
Gribas izteikumu organizatoriskais raksturs ir atkarīgs no biedrības biedru
~ia: tie var veidot gribas izteikšanai nepieciešamās institūcijas pēc saviem ie7: mēr liku m i var noteikt minimālās prasības šādu institūciju izveidošanai,
r irīb u raksturo noteikts darbības laiks. Tā ilgums gan nav noteikts; tas var būt
rērl<a sasniegšanai, gan aprobežots ar noteiktu termiņu. Personu apvienības
ituvs ļauj norobežot to no personu apvienības pulcēšanās nozīmē (Satversmes
Tādēļ īslaicīgas personu kopāsanākšanas nav biedrības. Minimālo darbības
zesi. 2008-42-01. 23.04.2009. 8. punkts.
-č-drību pam atā ir personu (dalībnieku, akcionāru) apvienība.
r Ir.illikum a 2241. pants, kas pieļauj vismaz divām personām izveidot civiltiesisku sabiedrību,
ik u m a 12. panta otrā daļa, 26. panta trešā daļa.
nāciju likum a 7. panta pirm ā daļa.
i r :Jbiedrībām ” 3. panta otrā daļa.
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laika ilgumu kā biedrību konstituējošu pazīmi raksturo tas, vai biedri tu rp in i : ro nijļ^B
darbību stabili arī pēc biedrības biedru kopējas sapulcēšanās.
67. Apvienošanās atvērtās biedrībās noteic to, ka arī biedrības mērķi ir atvērt
kā personu apvienību raksturo noteikts kopīgs mērķis (mērķi), kura s a s n ie g š a n a .■ ■ ■
ir apvienojušās biedrībā. Var būt kā viens, tā arī vairāki mērķi. Biedrībām var būt v -sc a d N fl
mērķi: politiski, reliģiski, kultūras, mūzikas, mākslas, tehniski, sporta, sociālas la: •_
palīdzības, atpūtas u.tml. Biedrības mērķu noteikšanā tās biedri bauda pilnīgu au: -■ .n sjļ^ ļ
Biedrības mērķu izvēli var ierobežot tikai likum i, kas atbilst Satversmes 116. pantam
1.3. Aizsargātās tie siskā s attiecības
68. Norma aizsargā tiesības apvienoties. Jēdziens “apvienoties” saprotams
- im M
jā tā nozīmē, lai pamattiesības iedarbība būtu efektīva. Visplašākā jēdziena izpra:n± jggH
personām pašnoteikties gan par biedrības organizāciju, gan gribas veidošanas p ric g g H
gan darījumu veikšanu biedrības vārdā.
69. Jēdzienā “apvienoties” ietilpst visas darbības, kas saistītas ar dalību biedrībā. :;m ļ
kārt, tā ir piedalīšanās biedrības dibināšanā. Brīvība veidot biedrības izslēdz valsts prr - t ra ļ
vus kontroles pasākumus pār biedrības dibināšanu.70 Tādēļ dažādu valsts kontrole?
atzinumi nevar būt par pamatu biedrības reģistrācijas liegšanai. Tāpat arī valsts nevar m e j
prasīt, lai biedrība tiktu ierakstīta biedrību reģistrā. Satversmes 102. pants aizsargā ari a d i
reģistrētu biedrību darbību. Tādēļ Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176. : a a ļ
kas paredz administratīvu atbildību par nereģistrētas biedrības darbību, ir pretrunā ar rd*versmes 102. pantu. Tomēr valsts var izv irzīt samērīgas prasības biedrības reģistrēšanai
70. Brīvība apvienoties biedrībās nozīmē arī brīvību noteikt biedrības nosau!c_rrn.
statūtu noteikumus un pašnoteikties pār biedrības iekšējo organizatorisko darb:r _ m |
struktūru, iestāties esošā biedrībā, piedalīties biedrības institūciju vēlēšanās un lērr - » ļ
pieņemšanā, tapt ievēlētam biedrības institūcijās, piekļūt biedrības iestādēm un cniiā ]
pašorganizēties biedrības ietvaros. Valsts uzraudzība un iejaukšanās i r attaisnojama
Satversmes 116. pantā noteiktajos gadījumos.
71. Tiesības apvienoties nav ierobežojamas tikai ar biedrības dibināšanu un pievie
nošanos tai. Apvienošanās brīvība i r izprotama visplašākajā veidā, tostarp, tā nodrc - n
arī biedrības ārējās darbības brīvību. Biedrības darbība ir pakļauta tiesību normā? r » - ļ
teiktajai kārtībai un ierobežojumiem; arī šeit ierobežojumi i r attaisnojami tikai Satver- '
mes 116. pantā noteiktajos gadījumos.
72. Jēdzienā “apvienoties” ietilpst arī tiesības nepiedalīties biedrībās piespiedu kāru.
b rīvi izstāties no biedrības vai piedalīties lēmuma pieņemšanā par biedrības darbīr aizbeigšanu.
73. No tiesībām apvienoties biedrībās nav atvasināmas biedrību publiski tiesiskāsubjektīvās tiesības piedalīties valsts lēmumu pieņemšanas procesā, prasīt deleģēt publis k i tiesiskos pienākumus.71 Tāpat biedrošanās brīvība nedod tiesības biedrībai prasi
valstij palīdzēt biedrības mērķu sasniegšanā.
70 Maunz Th., Dürig G. (Begr.) Grundgesetz-Kommentar. München: Beck, Band II, Art. 6-15, 57. Aufl., 201
Art. 9, Rn 78.
71 Turpat, Rn 16.
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2. V a lsts p ienākum i
"4. Biedrošanās brīvība rada valstij arī pozitīvus pienākumus.72 Satversmes 102. pants
_:_.rk pienākumu valstij radīt tādu tiesisku iekārtu (regulējumu), lai nodrošinātu prakastc: biedrošanās brīvības izpausmi.
Likumdevējam i r pienākums noteikt sīkāk kārtību, kādā personas īsteno savu privāt
a i : nomiju biedrības lietās, lai nodrošinātu tiesisko attiecību stabilitāti, to dalībnieku
tiesības, kā arī trešo personu tiesību un publisko interešu ievērošanu. Paredzot šādus
■ : ’<umus, likumdevējam i r rīcības brīvība, tomēr ne pilnīga brīvība - likumdevējam
■āevēro Satversmes 102. pantā nostiprinātās vērtības.
"5 . Vienlaikus valsts pienākums noteikt biedrošanās brīvības izpausmi nerada tiesīx l - rra sīt

no valsts noteiktu tiesisku regulējumu; tas i r atkarīgs no demokrātijas principa

priaciikas izpratnes. Taču valsts var noteikt saprātīgus biedrību darbības priekšnotei•- - Biedrošanās brīvība nerada arī citus pozitīvus pienākumus, tiesības prasīt no
r- inansiālu atbalstu u.tml., ciktāl šādus pienākumus likumdevējs pats nav uzņē5- Biedrošanās brīvība nav sociāla pamattiesība,74tādēļ no tās nav atvasināmi attiecīgi
es nenākumi.
3. Biedrošanās b rīv īb a s aizsargājošais ra k stu rs
3.1. Ierobežojum i
A r biedrošanās brīvības ierobežojumu saprotami biedrošanās tiesību izmantošašli visplašākajā nozīmē. Ierobežojumi var izpausties gan kā rīcība, gan kā tiesību
paredzēto tiesisko seku iestāšanās. Ierobežojumi var attiekties gan uz biedrības
i u , gan darbību tajā, gan arī darbības izbeigšanu. Tomēr likumā noteiktais biedi bināšanas un darbības regulējums, kas prasa no personām noteiktas darbības,
B r- ir >evi vēl nav atzīstams par biedrošanās brīvības ierobežojumu, jo pie biedrošanās

M as pieder arī m inim āli nepieciešamā kārtība, kādā tā organizējama.
Mrrersmes 102. pantā biedrošanās brīvības ierobežojumu veidi nav nosaukti.
"1- 5 :edrību darbību regulējošie lik u m i paredz tradicionālākos75 biedrošanās b rīvīžojumus:
! rie irīb a s reģistrācijas atteikšana, kā arī pārreģistrācijas pienākums;76
jue-dnbas darbības ierobežošana;77

;7'!edum s Ouranio Toxo and Others v. Greece. 74989/01, 20.10.2005. 37. punkts.
ns Moscow branch of the Salvation Army v. Russia. 72881/01,05.10.2006. 59. punkts.
TA- D üng G. (Begr.) Grundgesetz-Kommentar. München: Beck, Band II, Art. 6-15, 57. Aufl., 2010,
Die EU-Grundrechte. München: Beck, 2005, para. 17, Rn. 27.
: nodibinājum u likuma 17. panta piektā daļa, Reliģisko organizāciju likuma 8. panta ceturtā
partiju likum a 20. panta ceturtā daļa; skat. ari ECT spriedums Presidential Party of Mordovia
t3-59/01, 05.10.2004. 29. punkts; ECT spriedums United Macedonian Organisation llinden and
a. 59491/00, 19.01.2006. 53. punkts.
: nodibinājum u likum a 57. panta trešā daļa.
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3. biedrības aizliegšana, izbeidzot tās darbību ar tiesas spriedumu;78
4. biedra izslēgšana no biedrības.79
79. Biedrošanās brīvība tiek ierobežota jau personu apvienības veidošana? r
Lik u m i aizliedz biedrībai noteikt mērķus, uzdevumus un darbības metodes, k u r
pretrunā ar Satversmi, likum iem vai Latvijai saistošiem starptautiskajiem līg u - - _ t rrf l
Šādas biedrības jo īpaši i r m ilitā ri formējumi, vardarbību sludinošas organizāc:
jbJ
noziedzīgām vai antikonstitucionālām atzītas organizācijas.81 Latvijā par a n tik:r
cionālām organizācijām i r atzītas:
1. Latvijas Komunistiskā partija,
2. Latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienība,
3. Latvijas P SR Darbaļaužu internacionālā fronte,
4. Darba kolektīvu apvienotā padome,
5. Kara un darba veterānu organizācija,
6. šo organizāciju koalīcijas - Sabiedrības glābšanas Vislatvijas komiteja.82
80. Biedrības darbību izbeidz, ja tā darbojas pretēji Satversmei un likumiem,
ram, tās mērķi, uzdevumi vai darbības paņēmieni i r pretēji Krim ināllikum a n o rr^ n ,
Tomēr atsevišķu biedrības biedru darbība vai izteikumi, kas vērsti pret konstituocaab
iekārtu vai veido noziedzīgu nodarījumu, paši par sevi nav saistāmi ar biedrības diratbu.83 Biedrības darbībai tie būtu pierēķināmi tikai tad, ja biedrība paustu tiem gan a k r-x
gan arī klusējot izteiktu atbalstu. Līd z šim Latvijā biedrību darbība, jo tās būtu darboņa»
pretēji valsts iekārtai, ar tiesas spriedumu nav izbeigta. A r tiesas spriedumu izbeigta a a i
višķu politisko partiju darbība, jo tās nav sniegušas finansiālās darbības atskaites.^
81. Vienlaikus kā biedrošanās brīvības ierobežojums ir uzlūkojamas arī negatīvi? se
kas, kas rodas personai ar dalību biedrībā.
78 Biedrību un nodibinājum u likuma 57. pants, Reliģisko organizāciju likum a 18. pants, Politisko r i r t *
likum a 45. pants; skat. ari ECT spriedum s Freedom and Democracy Party (Ö ZDEP) v. Turkey. 238? 5 m .
08.12.1999. 27. punkts.
79 Biedrību un nodibinājum u likuma 31. pants.
80 Biedrību un nodibinājum u likum a 17. panta piektā daļa un 10. panta pirm ā daļa.
81 Šādu secinājumu var izdarīt no BNL 6. panta piektās daļas, jo biedrības nosaukum ā nedrīkst ietveri r a
dinošas ziņas par biedrības vai nodibinājum a darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu. Ja b ie d ro «
nosaukum s ir noziedzīgas organizācijas nosaukums, tad var ticami pieņem t, ka tās mērķi u n darblbi r_
vērsta uz šādas organizācijas darbības atjaunošanu un turpināšanu (sal. Biedrību un nodibinājum u likrna.
6. panta pirm ā daļa un 11. pants).
82 Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 23. augusta lēmums “Par Latvijas Komunistiskās par_ ^
antikonstitucionālo darbību Latvijas Republikā”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un M inistru P l ū 
mes Ziņotājs, 1991. 12. septembris, Nr. 3; Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 10. sep teir: rs
lēmums “Par dažu sabiedrisko un sabiedriski politisko organizāciju darbības izbeigšanu”. Latvijas Republika
Augstākās Padomes un M inistru Padomes Ziņotājs, 1991. 12. septembris, Nr. 3.
83 Jarass H.D., Pieroth B. Grundgesetz f ü r die Bundesrepublik Deutschland. 10. Aufl. München: Beck, 2'XS
Art. 9, Rn. 15.
84 Jelgavas tiesas 2007. gada 13. novembra spriedums lietā Nr. C15124807 par politiskās organizācijas “Spora
partija” darbības izbeigšanu; Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2005. gada 4. jūlija spriedums lieū
Nr. C31163405 par politiskās organizācijas “Sieviešu partija” darbības izbeigšanu; Rīgas pilsētas Centra ra;,: m
tiesas 2005. gada 7. decem bra spriedums par politiskās partijas “Latviešu partija” darbības izbeigšanu (sks.
http://www.ur.gov.lvZpartijas.html).
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Tā, piemēram, E C T par biedrošanās brīvības ierobežojumu uzskatījusi arī:
1. darba uzteikšanu personai, kas darbojas noteiktā atļautā biedrībā, arī politiskā
nedribā;85
2. aizliegumu politiskās partijas vadītājam ieņemt līdzīgu amatu citā politiskajā
partijā;86
3. negatīvu seku radīšanu par nepiedalīšanos biedrībā vai izstāšanos no tās.87
Latvijā atsevišķos likum os noteikti ierobežojumi personām apvienoties biedrībās. Tie
-i 'rik ti, ievērojot valsts iekārtas un sabiedriskās drošības vērtības. Tā karavīriem liegts
politisko darbību, pievienoties arodbiedrībām; karavīram ir tiesības būt par biedru
ā e ls biedrībās un nodibinājumos, kurām nav politiska rakstura, kā arī dibināt karavīru
^cerības un nodibinājumus un piedalīties citos nepolitiskos pasākumos, ja šāda darbība
ic-raucē dienesta pienākumu izp ild i.88 Savukārt tiesnešiem liegts apvienoties politiskās
jar-Jās.89 Policistu arodbiedrībām liegts izmantot atsevišķu tiesību - tiesību streikot.90
3.2. Ierobežojum u tie siska is pamats un robežas
r 2. Biedrošanās brīvības ierobežojumu konstitucionālais pamats ir Satversmes
1 - rin ts . Kā jebkuram pamattiesības ierobežojumam, ari biedrošanās brīvības ierobe* l * T . im jābūt noteiktam ar likum u, ar leģitīmu mērķi un samērīgam.
Ln uma atrunas princips
*3. Biedrošanās brīvības ierobežojumiem i r jābūt noteiktiem ar likum u (Satversmes
rin ts ). Likumam i r jābūt pietiekami skaidram.91
L?ptīms mērķis
Ierobežojumam i r jāsasniedz leģitīms mērķis. Saskaņā ar Satversmes 116. pantu
iurzsargā būtiskākas vērtības - citu cilvēku tiesības, demokrātiska valsts iekārta,
rribas drošība, labklājība vai tikumība (Satversmes 116. pants). Ierobežojumam ir
nepieciešamam demokrātiskā sabiedrībā. E C T par leģitīmu mērķi, piemēram, ir
valsts teritoriālo integritāti un nacionālo drošību,92 kā arī pienākumu būt pie
bārtā par biedrības biedru, ja šāda dalība i r obligāta citu sabiedrības locekļu tie- ■ brīvību aizsardzībai.93
:• i Vācijas Komunistiskas partijas biedre. Partija bija atļauta. E C T spriedums Vogt v. Germany.
*T. 26.09.1995. 44. punkts,
c—ēdums Freedom and Democracy Party (O ZDEP) v. Turkey. 23885/94, 08.12.1999. 27. punkts,
sm ed u m s Sorensen and Rasmussen v. Denmark. 52562/99; 52620/99, 11.01.2006. 54. punkts; E C T
Gustafsson v. Sweden. 15573/89, 25.04.1996. 44. punkts; E C T spriedums Sigurdur A. Sigurjonsson
16130/90, 30.06.1993. 35. punkts; E C T spriedums Chassagnou and others v. France. 25088/94,
- - 2S443/95,29.04.1999. 103. punkts.
i enesta likums: L R likum s. Latvijas Vēstnesis, 2002.18. jūnijs, Nr. 91 (2666). 10. panta otrā daļa,
r m ās daļas 1. punkts,
aru: L R likums. Ziņotājs, 1993. 14. janvāris, Nr. 1. 86. panta trešā daļa.
L R likums. Ziņotājs, 1992. 24. septembris, Nr. 37. 23. panta piektās daļas 1. teikums.
~ r - iu m s N.F. v. Italy. 37119/97, 02.08.2001. 29. punkts.
«medums United Communist Party of Turkey and others v. Turkey. 19392/92, 30.01.1998. 40. punkts;
: r ms Freedom and Democracy Party (O ZDEP) v. Turkey. 23885/94, 08.12.1999. 32. punkts.
liBT-edums Chassagnou and others v. France. 25088/94, 28331/95, 28443/95, 29.04.1999. 108. punkts.
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Samērīgums
85. E C T uzsvērusi, ka biedrošanās brīvības ierobežojumam jābūt samērīgam.'
E S T savā judikatūrā ir atzinusi, ka nacionālajam instrumentam, kas ierobežo p
vību, i r jāatbilst četriem nosacījumiem:
1. nedrīkst būt diskrim inējošs;
2. jābūt attaisnotam ar imperatīviem priekšnoteikumiem vispārīgās interesēs;
3. jābūt piemērotam mērķa sasniegšanai, kam tas ir domāts;
4. nedrīkst pārsniegt nepieciešamības robežas.95
A rī Satversmes tiesa īpaši akcentē samērīguma principa nozīm i pamattiesības ie
žojuma vērtēšanā un norāda, ka samērīgums nozīmē, ka: 1) leģitīmā mērķa sasniegizraudzītie līd ze kļi patiešām i r vērsti uz šā mērķa sasniegšanu; 2) nepastāv personu
mattieslbas mazāk ierobežojoši (saudzējošāki) līdzekļi; 3) labums, ko iegūs sabiedri: i.
lielāks par indivīda tiesībām un likumiskajām interesēm nodarīto zaudējumu.96
86. E C T i r atzinusi, ka, piemēram, partija nevar tik t aizliegta tikai dēļ tās nosaukur^. **
vai kritiskā s attieksmes pret valdības rīcību minoritāšu tiesību jautājumā.98 Tāpat p irā jas darbība nevar tikt ierobežota tikai tādēļ, ka tā pārstāv uzskatu, kas ir pretējs lik u n in i
vai konstitūcijai. Partija var tikt aizliegta, ja tās mērķi i r pretēji konstitūcijai, antiderr
krā tiski un pretēji cilvēktiesībām, ja tā neizslēdz spēka līdzekļu izmantošanu mērk_ *■
sniegšanai. Valstij te i r gan zināma novērtēšanas brīvība, kurā E C T neiejaucas.99 E C T i z 
sver visu apstākļu vērā ņemšanu, ja tiesa lemj par biedrības aizliegšanu. Piemēram. E 7"
atzīst, vēl nevar pieņemt, ka biedrībai i r paramilitārs raksturs, ja biedrība paredz v a jā
uniformas vai tajā noteikta militārajām pakāpēm līdzīga pakāpju kārtība; paramilitlrasi
raksturs i r jānoteic, analizējot visus lietas apstākļus.100

94 E C T spriedums Sidiropoulos and others v. Greece. 26695/95, 10.07.1998. 47. punkts.
95 ES tiesas 30.11.1995. spriedums lietā: C-55/94. 37. punkts.
96 Satversmes tiesa. 2009-93-01. 17.05.2010.
97 E C T spriedums United Communist Party of Turkey and others v. Turkey. 19392/92, 30.01. 195*1
54. punkts.
98 E C T spriedums Yazar and Others v. Turkey. 22723/93; 22724/93; 22725/93, 09.04.2002. 56. un tar? punkti.
99 E C T spriedums Socialist Party and Others v. Turkey. 21237/93, 25.05.1998. 50. punkts.
i°°
spriedums The Moscow branch of the Salvation Army v. Russia. 72881/01,05.10.2006. 92. punku-
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103. Valsts aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu
'apulču un gājienu, kā arī piketu brīvību.
Jānis Pleps
Sa tu ra ra d ītā js
-- Ievads.................................................................................................................................413
1 Pulcēšanās brīvības būtība......................................................................................... 413
2. Pulcēšanās brīvība starptautiskajās cilvēktiesībās................................................. 415
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4 Pulcēšanās brīvība citu valstu konstitūcijās........................................................... 418
i R-tversmes 103. panta ģenēze......................................................................................... 421
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1 Pulcēšanās brīvība Satversmes 103. pantā.............................................................. 431
3 ‘Valsts” ..........................................................................................................................432
4 Uzsargā” .......................................................................................................................433
r ‘iepriekš pieteiktu” ..................................................................................................... 435
i ‘miermīlīgu”.................................................................................................................437
' apulču un gājienu, kā arī piketu brīvību” ............................................................ 438
I P'Jcēšanās brīvības subjekts...................................................................................... 440
i ~~_lcēšanās brīvības ierobežošana.............................................................................441

A. Ievads
1. Pulcēšanās b rīv īb a s būtība
L - _cēšanās brīvība tiek atzīta par vienu no personas pamattiesībām un demokrāsabiedrības vērtībām.1 Miermīlīgas pulcēšanās brīvība i r demokrātisks, augstu
s aizsargājams labums.2
Plijcī-šanās brīvība i r būtisks tiesiskas valsts funkcionēšanas priekšnoteikums.3 Valsts
urueksme pret šīs brīvības praktisku īstenošanu ilustrē demokrātiskas tiesiskas
ir. ia rtu līm eni attiecīgajā valstī. Atsevišķās valstīs tā kopš seniem laikiem tiek
заг pašsaprotamu lietu.4 Citās valstīs privātpersonām šī brīvība ir jāizcīna.5
::esa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 6. punkts.
-Uvā rajona tiesa. 15.03.2004. A42-0286-04/5. Motīvu daļas 4. punkts,
uesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 6. punkts.
.*-3 Основы государственнаго права Англш. Москва: Типогра<1ня Т-ва И.Д. Сытина, 1907,
31. Pieejams: http://strategy-31.ru/?page_id=2.
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2. Tiesību teorijā atzīts, ka pulcēšanās brīvības m ērķis ir nodrošināt personai i r r c ļ ļ i
pulcēties ar citām personām, kas tai tīkamas, lai kopīgi apspriestu aktuālus jautā
Tā kā cilvēks i r sociāla būtne, daudziem cilvēkiem jēgpilna dzīve ir atkarīga no cir_ r<epļ
sonu sabiedrības un atbalsta. Tādēļ personai demokrātiskā tiesiskā valsti nevar bū: *-f«ļ
meklēt citu personu sabiedrību.
Tāpat pulcēšanās brīvībai i r demokrātiska, politiska dimensija. Pulcēšanās brr iaa
ļauj personām sanākt kopā un kopīgiem spēkiem paust daudz efektīvāk savu vieciicfl
nekā to spētu izdarīt jebkura no šīm personām atsevišķi.6
“Pulcēšanās brīvība i r neatņemama demokrātiskas valsts vērtība, caur kuru sabiesrim
var ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī. Tā i r cieši saistīta ar vārda brīvību, jo gah r ’jam
pulcēšanās iemesls ir publiski paust informāciju vai uzskatus. Ņemot vērā pulcēšanās
vības būtisko nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, ierobežojumi attiecībā uz tās īstenošana w
interpretējami šauri.”7
3. Pulcēšanās brīvība līdztekus biedrošanās brīvībai un vārda brīvībai pieder pie zfTsonas politiskajām tiesībām.8
Satversmes 103. pants un liku m s “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”9 “reglar-.-;~m
to sabiedrības dzīves daļu, kuru var uzskatīt par vienu no demokrātiskas valsts balsr^mņ
Iespējas efektīvi izmantot tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos [..] ne tikai ļauj pilsor-^kā
sabiedrības locekļiem piedalīties valsts politikā un sabiedriskajās lietās, bet šīs tiesības
ar citām līdzīgām tiesībām, tādām kā vārda brīvība vai uzskatu vai preses brīvība,
par instrumentu, ko cilvēki var izmantot, lai izteiktu savu neapmierinātību ar to, ka nezm
ievērotas pārējās cilvēktiesības. Pulcēšanās tiesības dod iespēju nodrošināt visu pārējc .~9vēktiesību ievērošanu.”10
“Pulcēšanās brīvība i r būtisks demokrātiskas sabiedrības elements, kas nodrošina
biedrības iespēju ietekmēt politiskos procesus, tostarp a rī kritizējot valsts varu un premi
tējot pret valsts rīcību. īstenojot Satversmes 103. pantā paredzētās tiesības, personas . - r
kopīgi apspriest nozīmīgas problēmas, izteikt atbalstu valsts īstenotajai politikai vai ar. ::
nosodīt. Pulcēšanās brīvība nodrošina personām iespēju darīt zināmu plašākai sabiedrība:
savu viedokli vai uzskatus.”11
4. Viens no pulcēšanās brīvības pamatmērķiem ir b rīvi ļaut personām publiski un k :
pīgi paust savu viedokli sabiedrībai, pievēršot tās uzmanību atsevišķām problēmām.
pasākumi, kuros tiek īstenota pulcēšanās brīvība un tiek apspriestas aktuālas ie
dzīvotāju problēmas, i r visnotaļ atbalstāmi. Turpretī, piemērojot izteikti formālu pieeju
neatbalstot organizatorus pasākumu rīkošanā, kā a rī nosakot tādus ierobežojumus, ku~
6 Bingham T. The Rule of Law. London: Allen Lane, 2010, p. 79.-80.
7Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 12.12.2006. SKA-457/2006.13.1. punkts.
8 Satversmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 7. punkts.
9 Par sapulcēm, gājieniem un piketiem: L R likum s. Latvijas Vēstnesis, 1997. 30. janvāris, Nr. 31/51
(746/747).
10 Vindmaisere A. Pulcēšanās brīvība - viena no cilvēku pamattiesībām demokrātiskā valstī. Ziņojum s ргг
likum u “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”. Nepublicēts materiāls. 2. lpp.
11 Satversmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 7. punkts.
12Administratīvā apgabaltiesa. 143/AA751-04/4. 23.04.2004. 16. punkts.
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rav nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, pašvaldība situāciju nevis uzlabo, bet tieši otrā
di - saasina. Iedzīvotāji šādu pašvaldības attieksmi uztver kā atklātu nevēlēšanos uzklausīt
г dzīvotāju viedokli par aktuālākajām problēmām valstī, kā a rī uztver kā pašvaldības un
v.ilsts varas pārstāvju nevēlēšanos palīdzēt iedzīvotājiem būtiskāko problēmu risināšanā.
demokrātiskā valstī pēc iespējas vairāk i r jāļauj sabiedrībai vai tās daļai iesaistīties
sists politiskajos procesos.”13
5. Pulcēšanās brīvība i r cieši saistīta ar daudzām citām personas pamattiesībām, jo
^ ■išķi ar vārda un biedrošanās brīvību. Tiesību teorijā atzīts, ka pulcēšanās brīvība izriet
: personu tiesībām savstarpēji apmainīties ar idejām abpusējai apgaismībai un kopēim labumam.14
“[..] demokrātiskā valstī [Satversmes 100. un 103. pantā] minēto konstitucionālo tiešiг
..īstenošanai i r būtiska nozīme, jo tas i r veids, kādā noteikta sabiedrības daļa var pievērst
ru sts varas pārstāvju uzmanību aktuālām, sasāpējušām problēmām. Iedzīvotājiem ir ļoti
я arigi izteikt savu viedokli par valsts un pašvaldības iestāžu vai likumdevēja darbu un
i Idējādi ietekmēt politiskos procesus valstī.”15
2. Pulcēšanās b rīv īb a sta rp ta utiska jā s cilvēktiesībās
6. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 1948. gada 10. decembri pa
radinātajā Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā pulcēšanās brīvība regulēta vienkopus ar
: rdrošanās brīvību deklarācijas 20. pantā:
~1. Katram cilvēkam i r tiesības uz miermīlīgu sapulču un asociāciju brīvību.
2. Nevienu nedrīkst piespiest iestāties kādā organizācijā.”16
Savukārt Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu 1966. gada 16. decembrī pielentajā Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām pulcēšanās
irr.īb a regulēta atsevišķi pakta 21. pantā:
'Tie k atzītas tiesības rīkot miermīlīgas sapulces. Šo tiesību izmantošanā nav nekādu
Krobežojumu, atskaitot tos, kas paredzēti saskaņā ar likumu un kas demokrātiskā sabied~rā nepieciešami valsts vai sabiedriskās kārtības interesēs, iedzīvotāju veselības un tikumī30.s vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai.”17
". Pulcēšanās, kā arī biedrošanās un vārda brīvība Apvienoto Nāciju Organizācijas
z.-ēktiesību aizsardzības sistēmā uzskatāmas par būtiskākajām politiskajām tiesībām.
5 s tiesības nodrošina to, ka aktīva pilsoniskā sabiedrība var publiski paust savu viedokli,
t ī i r i līdzdarboties demokrātisko procesu norisē.18
* ^^ninistratīvā rajona tiesa. A4523-07/16. 16.03.2007. 14. punkts.
* Ьсменъ А. Общ1я основашя конституцюннаго права. Санкт-Петербург: Издательство О.Н. Поповой,
1»*;*- с. 396.-397.
* idministratīvā rajona tiesa. А4523-07/16.16.03.2007.10. punkts.
* ---'ārējā cilvēktiesību deklarācija. Grām.: Ziemele I. Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības Latvijā: absюм.
vai realitāte. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005, 338. lpp.
I f starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
B r Īrētas Ziemeles redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005, 380. lpp.
■ itze in in M. Article 20. Grām.: The Universal Declaration of Human Rights. A Common Standard ofAchieEd. by Alfredson G„ Eide A. Hague: Kluwer Law International, 1999, p. 417. Skat. arī Meijere L.,
■fc-r Ī. Pulcēšanās brīvības tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas. Rīga: Valsts cilvēktiesību
Ь к , 2005, 13. lpp.
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Lai ari Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un Starptautiskajā paktā par p ils o n is k i*
un politiskajām tiesībām pulcēšanās brīvības formulētas atšķirīgi, šīm normu fo m ja iJ
jum u atšķirībām nav būtiskas juridiskas nozīmes.19 “Pulcēšanos” var raksturot kā
tiecīgu, īslaicīgu vairāku personu sanākšanu kopā kādam noteiktam mērķim.20
Pulcēšanās var izpausties daudzos un dažādos veidos: slēgtās telpās, publiskās vīfaad
privātā īpašumā, ielās, laukumos. Pulcēšanās var notikt vienā vietā vai arī pārvietoKcaļ
Pulcēšanas dalībnieki var pārvietoties ar kājām vai transporta līdzekļos (piemērāmu. £■
riteņa vai traktora). Dalībnieku skaits var būt gan ierobežots, gan arī neierobežots, ria *
cēšanās izpausmes veids var ietekmēt gan tās ierobežošanu, gan ari līdzekļu izvēz ia
nodrošinātu tās m ierm īlīgu n o risi.21
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 20. panta otrā daļa satur norādi uz negat: •. _ r
pulcēšanās brīvībām, proti, nevienu nevar piespiest piedalīties pulcēšanās brīvības l-o J
nošanā pret viņa gribu.22 Lai arī citās starptautisko tiesību normās, kas noteic pulcēša**
brīvību, negatīvā pulcēšanās brīvība expressis verbis nav uzsvērta, normu piemērošsa»
praksē tās tiek ietvertas pulcēšanās brīvības saturā.23
8. Eiropas Padomes 1950. gada 4. novembra Cilvēktiesību un pamatbrīvlbu aizsarzzibas konvencijā pulcēšanās brīvība regulēta vienkopus ar biedrošanās brīvību 11. p in »
“Pulcēšanās un biedrošanās brīvība”. Konvencijas 11. pants noteic:
“1. Jebkuram cilvēkam i r tiesības uz miermīlīgu pulcēšanās un biedrošanās brī'.Ttm
ieskaitot tiesības dibināt arodbiedrības un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas intereses
2.
Šo tiesību izmantošanu nedrīkst pakļaut nekādiem ierobežojumiem, izņemot tos o ri
noteikti ar likumu un i r nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsis
sabiedrības drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, aizs :~
gātu veselību vai tikumību, vai citu cilvēku tiesības un brīvības. Šis pants neliedz nou-jH
likumīgus ierobežojumus šo tiesību izmantošanā personām, kas i r bruņoto spēku, poliem
vai valsts pārvaldes sastāvā.”24
9. Eiropas Cilvēktiesību tiesa savā praksē atzinusi, ka tiesības uz m ierm īlīgu pulcēs
nos, līd zīg i kā tiesības uz vārda brīvību, i r viena no demokrātiskas sabiedrības paman o
tībām.25 Lai arī tiesībām uz pulcēšanās brīvību i r patstāvīga daba, Eiropas Cilvēktiesīni
tiesa i r norādījusi, ka vārda brīvības īstenošanas nodrošināšana ir viens no pulcēšanā*
brīvības mērķiem.26 A rī doktrīnā atzīts, ka miermīlīgas pulcēšanās brīvība ietilpstot v ā r
19 Nowak M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. Kehl am Rhein; Strasbc_~
Arlington: Engel, 1993, p. 373.
20 Ibid, p. 373.-374.
21 Ibid, p. 374.
22 M its M. Pulcēšanās un biedrošanās brīvība. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas Zie m o s
redakcijā. Rīga: SLA Izglītības soli, 2000, 80. lpp.
23 Scheinin M. Article 20. Grām.: The Universal Declaration of Human Rights. A Common Standard of Achè
vements. Ed. by Alfredson G., Eide A. Hague: Kluwer Law International, 1999, p. 420.
24 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. In e t
Ziemeles redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005,403. lpp.
25 E C T spriedums Adali v. Turkey. 38187/97, 31.03.2005. Para. 266.
26 E C T spriedums Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria. 29225/95,29221/95
02-10-2001. Para. 85; E C T spriedums Freedom and Democracy Party (O ZDEP) v. Turkey. 23885/94
08.12.1999. Para. 37.
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da brīvības ietvaros, jo vārda brīvības īstenošana ir viens no pulcēšanās mērķiem. Šajā
aspektā pulcēšanās brīvība vērtējama kā vārda brīvības turpinājums.27
Pulcēšanās brīvība i r cieši saistīta arī ar biedrošanās brīvību. Biedrošanās brīvība kā
tāda sevī ietver pulcēšanās brīvības elementus, jo nav iedomājama efektīva biedrošanās
bez personu regulāras pulcēšanās.28 Kom isija savā praksē Konvencijas 11. pantā aizsar
gāto pulcēšanās brīvību vērtējusi kā lex specialis pret Konvencijas 8. un 10. pantā noteik
t ā m personas tiesībām.29
Pulcēšanās brīvība ietver gan tiesības piedalīties attiecīgajā pasākumā, gan arī tiesības
k> pasākuma organizēt.30 Konvencijas piemērošanas praksē i r uzsvērts, ka šis pants neiizsargā tādu pulcēšanos, kuras dalībniekiem vai organizatoriem ir vardarbīgi nolūki.31
7rā pašā laikā Konvencijas 11. pants aizsargā tādu pulcēšanos, kuras laikā paustie vie
dokļi vai idejas var saniknot kādu sabiedrības daļu.32 Pulcēšanās, kas nav atzīstama par
-ie rm īlīg u un kas līd z ar to neietilpst Konvencijas 11. panta tvērumā, var tik uzskatīta
r i r viedokļa paušanu Konvencijas 10. panta izpratnē.33
Galvenais Konvencijas 11. panta m ērķis i r galvenokārt pasargāt personu no patvaļīī ū valsts iejaukšanās pulcēšanās brīvības īstenošanā, vienlaikus šis pants valstij noteic
ir . pozitīvus pienākumus pulcēšanās brīvības īstenošanā.34 Kā norādījusi Eiropas C ilTC_<tiesību tiesa: patiesas un efektīvas pulcēšanās brīvības nodrošināšana neaprobežojas
rka i ar valsts pienākumu atturēties no iejaukšanās. T ik a i negatīvie valsts pienākumi ne
ienīst Konvencijas 11. panta mērķim. Š ī norma prasa arī pozitīvu pasākumu veikšanu,
nrivārt pat iejaucoties privātpersonu savstarpējās attiecībās.35
3. Pulcēšanās b rīv īb a E iro p a s Savienībā

10.
Lai arī Eiropas Kopienas sākotnēji tikušas veidotas noteiktu ekonomisko vērtību
iasruegšanai, Eiropas Kopienu tiesas praksē pamattiesības atzītas par daļu no vispārē
j i Салвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Санкт-Петербург: Юридический
и гт-Т’ Пресс, 2004, с. 689.
с. D ijk P., Van Hoof G.J.H. Theory and Practise of the European Convention on Human Rights. The Hague,
I t ~d ?n, Boston: Kluwer Law International, 1998, p. 586.
• : 77 spriedums Rassemblement jurassien and Unite jurassienne v. Switzerland. 8191/78,10.10.1979; К о г т 
ям : ~~9. gada 10. oktobra lēmums, D R 17, p. 118; Е С Т spriedums Christians against Racism and Fascism
ж fc- United Kingdom. 8440/78; Komisijas 1980. gada 16. jū lija lēmums, D R 21, p. 147-148.
* Ъ 7 spriedums Adali v. Turkey. 38187/97, 31.03.2005. Para. 266; Skat. arī Rassemblement jurassien and
Ik ;
rassienne v. Switzerland. 8191/78, 10.10.1979; Komisijas 1979. gada 10. oktobra lēmums, D R 17,
au i - - Christians against Racism and Fascism v. the United Kingdom. 8440/78; Komisijas 1980. gada 16. jūlija
I k s , D R 21, p. 138, 148.
P ĒC7 spriedums Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria. 29225/95,
3 C . -95, 02.10.2001. Para. 77; E C T spriedums The United Macedonian Organisation Ilinden and Ivanov
a Ju-juna. 44079/98, 20.10.2005. Para. 99; Skat. arī Christians against Racism and Fascism v. the United
8440/78; Komisijas 1980. gada 16. jū lija lēmums.
* г Г Т spriedums Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria. 29225/95, 29221/95,
О ! ' —001. Para. 86; E C T spriedums Plattform ‘Ä rtze f ü r das Leben v. Austria. 10126/82, 21.06.1988.
* jn . 32.
r 77 -priedums Steel and Others v. The United Kingdom. 24838/94, 23.09.1998. Para. 92.
• r .77 spriedums Djavit An v. Turkey. 20652/92, 20.02.2003. Para. 57.
P i- . T T spriedums Plattform ‘Ä rtze f ü r das Leben v. Austria. 10126/82, 14.05.1987. Para. 32.
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jiem tiesību principiem, kas i r saistošas Eiropas Kopienām un Eiropas Savienība:
mattiesības un līd z ar to arī pulcēšanās brīvība kā daļa no dalībvalstu konstitucionāl a*
tradīcijām i r jāaizsargā Eiropas Savienības struktūras un mērķu ietvaros.37
2000. gada 7. decembrī Eiropas Parlaments, Padome un Kom isija svinīgi prokaraipj
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Pulcēšanās un biedrošanās brīvība kopi; \.ь
noteikta hartas 12. pantā:
“1. Ikvienam i r tiesības uz miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību visos З я * ņos, it īpaši politikas, arodbiedrību un civilajā sfērā, kas ietver ikviena tiesības savu
šu aizsardzībai veidot arodbiedrības un tajās iestāties.
2.
Politiskās partijas Savienības līmenī piedalās Savienības pilsoņu politiskās
veidošanā-”38
11. Dalībvalstu pamatuzdevums Eiropas Savienībā ir nodrošināt brīvu personu :v
kalpojumu, preču un kapitāla apriti. Eiropas Kopienu tiesā ir skatīta lieta, kurā vēnā*
līdzsvars starp valstij noteikto pienākumu nodrošināt brīvu preču kustību, no v.eui
puses, un pulcēšanās brīvības un vārda brīvības īstenošanu, no otras puses.
Apstāklis, ka kompetentās dalībvalsts iestādes neaizliedza demonstrāciju, kura? -frzultātā uz vairāk nekā trīsdesm it stundām tika slēgts nozīmīgs tranzīta ceļš, var tik: iz 
skatīts par kvantitātes ierobežojumam līdzīgu pasākumu, ja vien šādai rīcībai nav ob ak
tīvs attaisnojums. Vērtējot, vai attiecīgajā gadījumā dalībvalsts rīcība var tikt uzskarci
par attaisnojamu, Kopienu tiesa ņēma vērā, ka, atļaujot rīko t demonstrāciju, Austr: а
iestādes vadījušās no tā, ka gan Austrijas konstitūcijā, gan Eiropas Cilvēka tiesību un rsmatbrīvību aizsardzības konvencijā i r noteiktas tiesības uz vārda un pulcēšanās brivīrn.
Tā kā gan Kopienai, gan dalībvalstīm i r jāievēro pamattiesības, to īstenošanas nodn: -ir
nāšana būtībā attaisno Kopienu tiesībās noteikto saistību ierobežojumus, pat tik nozLu
gu tiesību kā brīvu preču kustības ierobežojumu.39
4. Pulcēšanās b rīv īb a c itu v a lstu k o n stitū c ijā s
12. Francijas Republikas 1958. gada 4. oktobra konstitūcija nesatur atsevišķu >
mattiesību katalogu. Konstitūcijas preambulā ietverta norāde, ka saglabājama u ztic i:.
1789. gada 26. augusta Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācijā noteiktajām cilvēktie—
bām un nacionālās suverenitātes principiem, kas atkal apstiprināti un papildināt a:
1946. gada 27. oktobra konstitūcijas preambulu.
Pulcēšanās brīvības garantijas expressis verbis nav ietvertas nedz 1789. gada deklarā
cijas, nedz 1946. gada konstitūcijas preambulas tekstā. Netieši šīs pamattiesības aizsar
dzība izrie t no 1789. gada deklarācijā pasludinātās vārda un uzskatu brīvības.40
36 Jarinovska K. Eiropas Savienības tiesību avoti. Grām.: Alehno I., Buka A., Butkevičs J., Jarinovska Šķoba L. Ievads Eiropas Savienības tiesībās (Tiesu prakse un komentāri). Otrais papildinātais izdevums. R īzi.
Tiesu namu aģentūra, 2004,44. lpp; Pleps J., Meijere L. Pulcēšanās brīvības tiesiskais regulējums un tāpien-;rošanas problēmas. Rīga: Valsts cilvēktiesību birojs, 2005,18.-21. lpp.
37 ES tiesas 17.12.1970. spriedums lietā: 228/69. Para. 3.-4.
38 Eiropas Savienības Pamattiesību harta. Grām.: Feldhūne G., Vildbergs H.J. Salīdzinošās konstitucion.iJ~
tiesības. Atsauces pamattiesībām. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001, 95. lpp.
39 ES tiesas 12.06.2003. spriedums lietā: C -l 12/00. Para. 64.-74.
40Эсменъ А. Общ1я основами конституцюннаго права. Санкт-Петербург: Издательство О.Н. Попове >
1909, с. 397.
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Deklarācijas 11. pants noteic: “Brīva domu un viedokļu paziņošana citiem ir viena no
dārgākajām cilvēka tiesībām; tādēļ ikvienam pilsonim ir tiesības brīvi izteikties, rakstīt,
publicēt, uzņemoties likumā paredzētajos gadījumos atbildību par šīs tiesības ļaunprātīgu
izmantošanu.”41
13. Vācijas 1919. gada 11. augusta konstitūcijā (t.s. Veimāras konstitūcija) pulcēšanās
rrivība tika regulēta 123. pantā:
“Visiem vāciešiem i r tiesības sapulcēties mierīgi un bez ieročiem, neiesniedzot iepriek: :t paziņojumu un neprasot atsevišķu atļauju.
Sapulcēm zem klajas debess impērijas likums var noteikt iepriekšējas pieteikšanas pieīkumu un sabiedriskās kārtības tieša apdraudējuma gadījumos - aizliegt tās.”42
Samērā līdzīgi pulcēšanās brīvība noteikta arī Vācijas 1949. gada 23. maija Pamatli-_mā. Tā 8. pants paredz:
'Visiem Vācijas pilsoņiem i r tiesība sapulcēties bez pieteikuma vai atļaujas mierīgi un
•a ieročiem.
Sapulcēm zem klajas debess š ī tiesība var tikt ierobežota ar likumu vai uz likuma
Ms-nuta.”43
14. Vācijas Federālā konstitucionālā tiesa atzinusi, ka pilsoņa tiesības, izmantojot
- _ . ēšanās brīvību, aktīvi piedalīties politiskās domas un gribas veidošanas procesā pie:č- r:e demokrātiskās sabiedrības neaizstājamākajiem funkcionēšanas elementiem. Šīs
k~nbas fundamentālā nozīme i r jāievēro likumdevējam, izdodot pamattiesības ierobeftjpršus noteikumus, kā arī interpretējot un izmantojot tos iestādēs un tiesās.44
r imatlikuma 8. pants nodrošina pamattiesību subjektiem pašnoteikšanās tiesības
par r rsākuma vietu, laiku, veidu un saturu un vienlaicīgi aizliedz valstij izdarīt spiedienu
p e ln ītie s publiskā pasākumā vai atturēties no tā. Tiesības netraucēti un bez īpašas atrulcēties ar citiem jau sen nozīmē brīvības, neatkarības un pašpārliecināta pilsoņa
n m iīb a s zīm i.45
?'_cēšanās brīvība dod iespēju publiski ietekmēt politikas procesu, attīstīt plurālas
m
un alternatīvas vai arī iespēju k ritika i un protestam. Demokrātijās ar parla■ r r r l r : reprezentācijas sistēmu un zemām plébiscita līdzdalības iespējām pulcēšanās
» - i r i- ir fundamentāla un neaizstājama funkcionēšanas elementa nozīme. Demonss protests var kļū t īpaši nepieciešams tad, ja reprezentatīvās institūcijas neievēro
s v iiid g i neatpazīst iespējamās nekārtības vai nepareizo attīstību, vai arī tos nepier : īro jo t citas intereses. Pulcēšanās brīvības stabilizējošā funkcija ļauj neapmieizteikt un publiski dzēst īgnumu un k ritik u , kā arī darbojas kā nepieciešams
- : a des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Pieejams: http://www.conseil-constitutionnel.fr/
:rjz:::itionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-ls-ju-citoyen-de-1789.5076.html.
Constitution. Pieejams: http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php.
etz. Pieejams: http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html.
rc.
315. Skat. arī Messeršmits K., Niedre L„ Vildbergs H.J. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitum ~ "::n istra tīvo tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 284. lpp.
315. Skat. arī Messeršmits K., Niedre L., Vildbergs H.J. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitum ii^-.imstratīvo tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 286. lpp.
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politiskās radaru sistēmas nosacījums, kas uzrāda traucējumu potenciālu, ļauj ier^__:i:
integrācijas deficītus un līd z ar to rada iespējamus oficiālās politikas kursa labojurr _ *
Pamatlikuma 8. panta aizsardzība neattiecas tikai uz piedalīšanos notiekošā pasīca
mā, bet ietver visu pulcēšanās no risi, tostarp pasākuma norises sagatavošanu. Pui^ēsa*
nās brīvība aizsargā ne vien tās personas, kas atbalsta pulcēšanās pasākuma m ēr'-._- _ *
idejas, bet arī k rit is k i noskaņotas personas, kas pasākumā vēlas paust vairākuma
doklim pretējus uzskatus. Taču Pamatlikuma 8. pants neaizsargā personas, kuras nevīs*
piedalīties pasākumā, bet kuru nolūks i r novērst to.47
15. Lietuvas 1992. gada 25. oktobra konstitūcijas 36. pants paredz:
“Nedrīkst aizliegt vai traucēt pilsoņiem pulcēties bez ieročiem miermīlīgās sapulci
Šīs tiesības nevar ierobežot citādi, kā ar likumu, un tikai tad, kad nepieciešams
gāt valsts vai sabiedrības drošību, sabiedrisko kārtību, cilvēku veselību vai morāli
personu tiesības un brīvības.”
Lietuvas Republikas Konstitucionālā tiesa atzinusi, ka pulcēšanās brīvības k o m a »
cionāls nostiprinājums nozīmē šīs brīvības atzīšanu par vienu no personas pamar ābām un demokrātiskas sabiedrības vērtību. Pulcēšanās brīvība esot neatņemams deir ►
krātiskās sistēmas elements, kā arī nozīmīgs elements, lai iedzīvinātu Lietuvas Rer-~ lī
kas konstitūcijā paredzētās atvērtas, taisnīgas un harmoniskas pilsoniskās sabiedrība j b
tiesiskas valsts elementus.48
Pulcēšanās brīvība ir pilsoņa subjektīvās tiesības piedalīties miermīlīgos gājieni - _*
brīvi paust viedokli un uzskatus. A r pulcēšanās brīvību tiek nodrošināta personu p o lin ^ «
aktivitātes izpausmes sabiedrībā un valstī.49 Taču konstitūcijas 36. pants paredz ne vien iif sības m ierm īlīgi pulcēties, bet arī formulē šīs brīvības īstenošanas tiesisko pamatu un \a n
iespējas nodrošināt, lai pulcēšanās neaizskartu citas konstitūcijā noteiktās vērtības.'
Pulcēšanās brīvība i r ne vien nozīmīga demokrātiska vērtība, kas būtu aizsarg
jama, bet arī nozīmīga garantija, ka arī citas konstitūcijā noteiktās pamattiesības
īstenotas. Kā šādas cieši saistītas pamattiesības Lietuvas Republikas KonstiturionaS
tiesa m inējusi pilsoņu tiesības piedalīties valsts pārvaldīšanā, pilsoņu tiesības k r ~
zēt valsts un tās amatpersonu darbību, personu biedrošanās brīvību, personu tie>::^
b rīv i veidot savu viedokli un to paust, kā arī meklēt, iegūt un izplatīt informāciju va
idejas.51
16. Igaunijas Republikas 1992. gada 28. jūnija konstitūcijā pulcēšanās brīvība notejtta 47. pantā:
“Ikvienam i r tiesības bez iepriekšējas atļaujas mierīgi pulcēties un rīkot sapulces. Šīš m
sības var tikt ierobežotas likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu vclsz
drošību, sabiedrisko kārtību, tikumību, ceļu satiksmes un sapulces dalībnieku drošību, rj.
a rī lai novērstu lipīgu slimību izplatīšanos.”
46 BVerfGE, 69, 315. Skat. ari Messeršmits K „ Niedre L., Vildbergs H.J. Pilsonis tiesiskā valsti. Vācu konsrrr.
cionālo un administratīvo tiesību pamati. Riga: Latvijas Universitāte, 2004, 286.-287. lpp.
47 BVerfGE, 84, 203.
48 Constitutional Court of Lithuania. 07.01.2000. Secinājumu daļas 3. punkts. Pieejams: http://www.lriz z
dokumentai/2000/r000107.htm.
49 Turpat, secinājumu daļas 3. punkts.
50Turpat, secinājumu daļas 4. punkts.
51 Turpat, secinājumu daļas 3. punkts.
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Igaunijas Republikas Augstākā tiesa inter alia savā praksē atzinusi pulcēšanās brīvību
r i r nozīmīgu pamattiesību, norādot, ka konstitūcijā paredzētā iespēja ierobežot šīs brī■ t i' īstenošanu regulējama ar likumu.
1". Polijas Republikas 1997. gada 4. aprīļa konstitūcijas 57. pants pulcēšanās brīvību
■Meic kā pirmo no personas politiskajām brīvībām un tiesībām:
".kvienam nodrošināta miermīlīga sapulču un piedalīšanās šādās sapulcēs brīvība. Šo
m~-:bu ierobežojumus var noteikt likums.”
? oiijas Republikas Konstitucionālais tribunāls norādījis, ka pulcēšanās brīvība ir viens
: ii demokrātisku valstu kopējā standarta pamatelementiem. Līd zīg i kā biedrošanās b rī
nīta arī pulcēšanās brīvība i r vārda brīvības izpausmes forma, taču šīs pamattiesības ir
& f-.išķa s juridiskas kategorijas.52 Pulcēšanās brīvības m ērķis i r ne tikai nodrošināt per« c ī š autonomiju un izpausmes brīvību, bet arī aizsargāt sabiedrības saziņas procesus,
ssa ir būtiski demokrātijas funkcionēšanai. Pulcēšanās ir demokrātiskas sabiedriskās dotszž elements, kas pieļauj ietekmēt politiskos procesus arī ar k ritik u un protestu.53
•
:ena no svarīgākajām pulcēšanās brīvības iezīmēm i r publiskas sapulces dalībnieka
leshas palikt anonīmam. Taču šādu tiesību nav sapulces organizatoriem, k u ri uzņemas
r~ _ īīb u par sapulces m ierm īlīgu n o risi.54
Aizsargājot mazākuma grupu pulcēšanās tiesības, pulcēšanās brīvība nodrošina reB": iTr.tatīvās demokrātijas institūciju pieņemto lēmumu leģitimitāti. Š ī pulcēšanās brīstabilizējošā funkcija i r sevišķi nozīmīga, kas valsts institūcijām parāda atsevišķu
■sc -ecribas grupu noskaņojumu, viedokļus, kā arī k ritisk u vai negatīvu noskaņojumu
TT-~ ?;eņemtajiem lēmumiem. Kā agrs brīdinājuma signāls, kas parāda sabiedrībā pai t o- š ās pretrunas vai neapmierinātību ar pieņemtajiem lēmumiem, pulcēšanās brīvība
ain alsts institūcijām savlaicīgi reaģēt un koriģēt īstenoto politiku.55
'arulces miermīlīga norise i r viens no demokrātisku valstu pulcēšanās brīvības stank t a elementiem. Miermīlīga pulcēšanās i r obligāts priekšnoteikums pulcēšanās b rīvīfte --.enošanai. Pulcēšanās brīvības konstitucionālā aizsardzība attiecas tikai uz mierpulcēšanos.56
" ils t ij ir jānodrošina personu pulcēšanās brīvība, neatkarīgi no tā, kādi ir valsts varas
Btenncliu politiskie uzskati. Pulcēšanās brīvība ir konstitucionāla vērtība, kuras saturu neec konkrētajā laikā pie varas esošais demokrātiski leģitimētais politiskais vairākums.57

B. Satversmes 103. panta ģenēze
1. S ta rp k a ru perioda k o n stitu c io n ā lie d o kum e nti
1*. Pulcēšanās brīvība kā viena no personas pamattiesībām tika atzīta jau pirmajā
pagaidu satversmē. Latvijas Tautas padomes politiskās platformas V nodaļa papilsoniskās brīvības un tiesības:
Republikas Konstitucionālais tribunāls. Kp 1/04.
Republikas Konstitucionālais tribunāls. K 21/05.
7 epublikas Konstitucionālais tribunāls. Kp 1/04.
- Republikas Konstitucionālais tribunāls. K 21/05.
— Republikas Konstitucionālais tribunāls. Kp 1/04.
.- epublikas Konstitucionālais tribunāls. K 21/05.

10.11.2004.
18.01.2006.
10.11.2004.
18.01.2006.
10.11.2004.
18.01.2006.
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“V. Pilsoniskās tiesības.
1) Preses, vārda, sapulču un biedrošanās brīvības nodrošināmas ar Pagaidu
noteikumiem.
2) Amnestija visās lietās, izņemot kriminālās.
3) Iespēja Latvijas pilsoņiem atgriezties dzimtenē.”58
Tomēr Latvijas Tautas padomes politiskā platforma tikai deklarēja šādas brīvībai rsstāvēšanu, paredzot, ka tās īstenošanas kārtību noteiks Pagaidu valdība. Profesors K k š i
D išlers norādījis, ka pirmā pagaidu satversme i r devusi tikai solījum u nodrošināt perē
šanās brīvību: “Piektajā nodaļā atrodam solījumu nodrošināt vārda, sapulču un biedres»
nās brīvības ar valdības noteikumiem.”59
19. Pulcēšanās brīvības garantijas tika ietvertas arī otrajā pagaidu satveram
1920. gada 1. jūnija Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu 9. pants noteica:
“Latvijā pastāv personas un dzīvokļu neaizskaramība, preses, vārda, apziņas, streika,
sapulču un biedrošanās brīvības, korespondences neaizskaramība, kuras nodrošināmu.-jt
noteicamas ar attiecīgiem likumiem.”60
Atbilstoši tā laika tiesību zinātnes uzskatiem šo normu uzskatīja par deklaratī\~_ *•
pamattiesību nodrošināšanai ir nepieciešams pieņemt atsevišķus likum us, kas parecr ān.
konkrētu atsevišķu pamattiesību īstenošanas kārtību. “Pārejas laikmetos, kamēr
tās pilsoņu brīvības vēl nav nodrošinātas ar attiecīgiem likumiem, šādu deklaratīvu f - «aa
praktiskā nozīme nav liela, bet viņu galvenā vērtība pastāv iekš tam, ka viņos izteiam
principi saistoši priekš likumdevēja. Tā a rī Latvijas pagaidu konstitūcijas 9. pantam tā
liekošā nozīme, ka viņš saistošs priekš turpmākiem likumdevējiem, kuru pienākums
“noteikt un nodrošināt” minētās pilsoņu brīvības, bet ku ri nekādā ziņā nedrīkstēs aizsKsr:
vai ierobežot pašu Satversmes sapulces deklarēto pilsoņu brīvību principu.”61
20. Satversmes komisijas I I apakškomisija sākotnēji Satversmes projekta pantu r-ar

pulcēšanos paredzēja formulēt šādi: “Latvijas Republikas pilsoņiem i r tiesība bez kā-iM
sevišķas atļaujas sapulces sasaukt un netraucēti pulcēties bez ieročiem kā slēgtās telpās l i
a rī zem klajas debess.”62
Papildus tam Satversmes komisijas I I apakškomisija nolēma pantu papildināt ar v ir
diem “paziņojot par to 24 stundas iepriekš attiecīgajai iestādei”.63
Turpinot darbu pie Satversmes I I daļas normu formulējumiem, I I apakškomisaa
panta papildinājumu par paziņošanas pienākumu izteica kā atsevišķu teikumu: “Sasauc
sapulces zem klajas debess, iepriekš par tām jāpaziņo attiecīgai iestādei.”64
II
apakškomisija, sagatavojot Satversmes I I daļas projektu, aicināja Satversmes .de
m isiju akceptēt pulcēšanās brīvības garantijas šādā redakcijā: “Pilsoņiem ir tiesība oēz
58 Latvijas Tautas padomes politiskā platforma. Pagaidu Valdības Vēstnesis, 1918. 14. decembris, Nr. 1.
59Dišlers K. Latvijas Republikas Satversmes attīstība. Grām.: Latvija desmit gados. Latvijas valsts nodibināsim
un viņas pirmo 10 gadu darbības vēsture. Ārons M. (Red.) Rīga: Jubilejas komisijas izdevums, 1928,74. lpp.
60Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920.31. augusts, Nr. 4.
61 D išlers K. Latvijas pagaidu konstitūcija. Vispārīgas piezīmes. Tieslietu M inistrija s Vēstnesis, 1920, Nr. 1
Si.lp p .
62 Satversmes I I apakškomisijas sēdes 1920. gada 8. jūnija protokols. Nepublicēts materiāls.
63 Satversmes I I apakškomisijas sēdes 1920. gada 13. jūlijā protokols. Nepublicēts materiāls.
64 Satversmes II apakškomisijas sēdes 1921. gada 12. februārī
'
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k lia s sevišķas atļaujas sasaukt sapulces un mierīgi un netraucēti bez ieročiem sapulcēties,
izsaucot sapulces zem klajas debess, iepriekš par tām jāpaziņo attiecīgai iestādei.”65
21. Satversmes komisijā pulcēšanās brivibas garantijas raisīja nozīmīgas diskusijas.
Apspriežot I I apakškomisijas priekšlikum us, Arveds Bergs ierosināja konstitūcijas
- • -:ā nenoteikt konkrētu stundu skaitu, kad par paredzamo pulcēšanos jāinformē valsts
ri::n īc ija s. Tāpat Arveds Bergs rosināja vārdus “bez ieročiem” aizstāt ar vārdiem “mieranogi”

?elikss Cielēns iebilda pret iepriekšējas paziņošanas pienākumu. A rī Andrejs Ku ri r ~c> aicināja izlemt, vai komisija atbalsta paziņošanas principu. Ja komisija to noraiār_ :ad apakškomisijai tiktu uzdots izstrādāt jaunu redakciju.
-.r.drejs Sīmanis rosināja noteikt, ka sapulces nevar notikt uz satiksmes ceļiem. Šis
7— likums tika noraidīts. Arveds Bergs īpaši uzsvēra, ka konstitūcijā ir izlemjams tikai
i _ . ,.ms par iepriekšējas paziņošanas pienākumu. C iti jautājumi, kas saistīti ar pulcēša: rīvības īstenošanu, atstājami likumam par sapulcēm.
r alsojot par sapulču, kas notiek telpās, iepriekšēju pieteikšanu, 9 Satversmes komiBias . >cekļi balso “par”, 9 balso “pret”, bet pārējie atturas. Līd z ar to tiek nolemts, ka
ļppcjcēm telpās iepriekšēja pieteikšana nav nepieciešama.
Saisojot par sapulču zem klajas debess iepriekšēju pieteikšanu, par to izsakās 13 Sat’■e-— es komisijas locekļi. Līd z ar to tiek nolemts, ka šīs sapulces ir iepriekš piesakāmas.66
IZ , Izskatot I I apakškomisijas sagatavoto panta redakciju, Satversmes komisija to bū*««... rirstrādāja.
1_rreds Bergs ierosināja attiecīgo pantu formulēt savādāk: “Pilsoņiem i r tiesība, iehtiw*e.- pieteicot attiecīgai iestādei, sasaukt sapulces un mierīgi bez ieročiem sapulcēties.”
Menders iebilda pret Arveda Berga priekšlikum u, uzskatot, ka šāds formulēJPē t ī :- e-ieš iepriekšēju pieteikšanu un ļauj nākamajiem likumdevējiem šo sistēmu pārpBKfL ' avukārt I I apakškomisijas priekšlikum s neparedzot iepriekšēju pieteikšanu un
prasTioežo nākamo likumdevēju.
edsBergs noraidīja šo Friča Mendera apsvērumu, norādot, ka arī I I apakškomisi“ « r . ka iepriekšēja sapulču pieteikšana esot nepieciešama.
fečakcionāli precizējot Arveda Berga iesniegto priekšlikum u, Satversmes komisija
rr:ēia, noraidot I I apakškomisijas sagatavoto redakciju.67
ar ersmes komisija akceptēja I I apakškomisijas nostāju, ka tikai sapulces zem klajas
: iepriekš pieteicamas un nevis visas sapulces.68
■ _ca ar to Satversmes komisija pulcēšanās brīvību paredzēja regulēt Satversmes
šādā redakcijā: “Pilsoņiem ir tiesība, iepriekš pieteicot attiecīgai iestādei, kā slēgL - tā a rī zem klajas debess sasaukt sapulces un mierīgi, bez ieročiem sapulcēties.”69
:: I I apakškomisijas sēdes 1921. gada 13. septembrī protokols. Nepublicēts materiāls.
: komisijas 1921. gada 10. februāra sēdes protokols Nr. 26.
_ komisijas 1921. gada 20. oktobra sēdes protokols Nr. 56.
komisijas 1921. gada 24. oktobra sēdes protokols Nr. 57.
'.i-. ersmes sapulces stenogrammu izvilkum s (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
1 -ēdes stenogramma (18.01.1922).
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23. Referējot Latvijas Satversmes sapulcē par Satversmes I I daļas projektu.
K u ršin sk is norādīja, ka pulcēšanās brīvība līdztekus citām politiskajām tiesībā-projekta izstrādāšanai citos normatīvos aktos nav bijušas nostiprinātas un tāpēc '
šot tiešu tiesību nozīme. Tāpat, formulējot pulcēšanās brīvības deklarāciju Sar.
komisijā, par šo formulējumu netika panākta vienprātība. Satversmes k o m is iiii - * t i i
kums pieturējies pie novecojušā koncesiju sistēmas principa (proti, iepriekšējā* r . a j ļ ļ
šanas sistēmas) un Satversmes sapulcē bija prognozējamas debates par šo jautājumu.
24. Apspriežot panta redakciju, Fēlikss Cielēns atzīmēja, ka šis pants ir sallczna®
veiksmīgi formulēts, jo Satversmes sapulce nav devusi norādi, ka attiecīgās p a m ir is *
bas īstenošanu noteiks atsevišķs likum s, bet gan pati normā ietvērusi vairākas k^aaaļ
las, kā pulcēšanās brīvība tiek īstenota. “Pirmā klauzula ir, ka sapulces iepriekš jāpaa^M
otrā - ka tām jānotiek mierīgi, un trešā - bez ieročiem!7'1
Fē likss Cielēns gan ierosināja atteikties no pirmās klauzulas, paredzot, ka sap;: ' ā ■
nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšana vai paziņošana ne policijai, ne citām v
iestādēm. Līdztekus atsaucēm uz Lielbritānijas praksi, k u r nepastāv iepriekšēji- r n teikšanas pienākums, Fē likss Cielēns pēc būtības argumentēja arī ar spontānas p-<-iN
šanās piemēriem, proti, ja tiek prasīta iepriekšēja pasākuma pieteikšana, tas nozLzii - ļ
ja pulcēšanās notiek bez iepriekšējas sagatavošanas, tās dalībnieki var tikt sodīt; ra*
Satversmes prasību neievērošanu. Šo iemeslu dēļ Fēlikss Cielēns ierosināja izstrā č iiā »
panta redakcijā aizstāt vārdus “iepriekš pieteicot attiecīgai iestādei” ar vārdiem
iepriekšējas pieteikšanas”.72
Kom isijas vārdā pret šo priekšlikum u izteicās referents Jānis Purgals, norādo:. * l i
sapulces noturētu bez iepriekšējas pieteikšanas, slēgtās telpās vai zem klajas debesa la i
vismaz kārtības labā būtu jāzina, kad sapulce notiks, lai tādā kārtā netraucētu satiksa*
un būtu vajadzīgā gadījumā garantija, ka miers un kārtība tiktu ievērota.”73
Satversmes sapulce Fēliksa Cielēna priekšlikum u noraidīja.
25. Satversmes I I daļas 3. lasījumā Fēlikss Cielēns atkal iesniedza priekšlikumu aizsāc
vārdus “iepriekš pieteicot attiecīgai iestādei” ar vārdiem “bez iepriekšējas pieteikšanas". Sa
vukārt Marģers Skujenieks ierosināja izslēgt vārdus “iepriekš pieteicot attiecīgai iestāde.'
Kom isijas vārdā referents Jānis Purgals izteicās pret iesniegtiem priekšlikumiem, r. >
rādot, ka tie jau apspriesti un noraidīti, skatot Satversmes I I daļu otrajā lasījumā.
Satversmes sapulce arī trešajā lasījumā negrozīja Satversmes komisijā sagatavoto Satversmes 97. panta redakciju.74
26. Tā kā 1922. gada 5. aprīlī Latvijas Satversmes sapulce noraidīja Satversmes I I diļas pieņemšanu galīgajā lasījumā, Satversmes tekstā pulcēšanās brīvības garantijas netiki
ietvertas.
70 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkum s (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 20 >
V sesijas 1. sēdes stenogramma (17.01.1922).
71 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkum s (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 200?.
V sesijas 2. sēdes stenogramma (18.01.1922).
72 Turpat.
73 Turpat.
74 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkum s (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, lOCr
V sesijas 33. sēdes stenogramma (04.04.1922).
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Šajā kontekstā apspriežams jautājums par Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu
- panta, kas paredzēja pulcēšanās brīvības garantijas, spēkā esamību pēc Satversmes
spēkā stāšanās.
Latvijas Senāts savā praksē atsaucās uz Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu
- pantu kā uz spēkā esošu tiesību normu.75 A rī Satversmes tiesa attiecīgajā jautājumā
r.ekrita Latvijas Senātam, norādot: “1922. gada 15. februārī pieņemtajā Latvijas RepubL<as Satversmē nav tiesību normu, kas regulētu pagaidu satversmes spēkā esamību. Šādas
t.zsību normas nebija ietvertas a rī Likumā par Latvijas Republikas Satversmes spēkā stā_ > :js un ievešanu. Līd z ar to Latvijas Satversmes sapulce expressis verbis neatcēla reizē ar
S -:versmes spēkā stāšanos otrās pagaidu satversmes normas. [..] Līd z ar to Latvijas valsts
ukartas pagaidu noteikumi savu jurid isko spēku zaudēja brīdī, kad tajos skartos jautājun u s noregulēja cita konstitucionāla ranga akta normas.”76
Sāds Satversmes tiesas secinājums nozīmē, ka līd z Satversmes 103. panta pieņemšanai
r —dēšanās brīvības jautājumus konstitucionāli regulēja Latvijas valsts iekārtas pagaidu
poteikumu 9. pants. Latvijas Senāts gan bija savā praksē secinājis, ka 9. pantā ietvertais
‘icklaratīvas dabas lozungs iztulkojams vienīgi tanī nozīmē, ka šīs brīvības izpausme ne4jKč?f nonākt konfliktā ar pastāvošiem likumiem”.77
2~. Satversmes I I daļas nepieņemšana Latvijas juristiem tajā laikā nelikās būtisks
t ~ >:itucionālā regulējuma trūkums. Atbilstoši tā laika zinātnes atziņām daudz augstāk
r is pamattiesību katalogu Satversmē tika vērtēti atsevišķi liku m i, ar kuriem tika noteikta
«se višķu pamattiesību īstenošanas kārtība. “Reālajai tiesiskajai dzīvei nepietiek ar to, ka
jjC v ’iu brīvības un tiesības formulētas satversmē, bet viņas jāietērpj atsevišķos labi izstrātmL-< likumos un jāgādā, lai šie likum i a rī patiešām tiktu ievēroti.”76
~ -Icēšanās brīvību nodrošināja un šīs brīvības īstenošanas kārtību starpkaru periodā
rer_ēīa 1923. gada Liku m s par sapulcēm.79 Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma tika
ģodreta Satversmes darbība un valstī izsludināts kara stāvoklis. Autoritārā režīma laikā
nuicēšanās brīvības īstenošana bija aizliegta.80
2. Neatkarības atjaunošanas laika ko n stitu c io n ā lie d o kum e nti
1 Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijā “Par Latvijas Reimr'LL-us neatkarības atjaunošanu” tika pausta valsts apņēmība “garantēt Latvijas Repubjfce; c i t u valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, sociālās, ekonomiskās
WĒ.i.~ :ūras tiesības, kā a rī politiskās brīvības, kuras atbilst vispāratzītām starptautiskām
ļfcēcr-.esību normām. Tas pilnā mērā attiecināms uz tiem PSRS pilsoņiem, ku ri izteiks
■ fe ir.-Ķ dzīvot Latvijā, nepieņemot tās pilsonību” (8. punkts).81
■T""

H U r
>enāta Administratīvais departaments. 20.11.1929. 64.
^ ■ K s s m e s tiesa. 2007-10-0102. 29.11.2007. 59. punkts.
'enāta Administratīvais departaments. 20.11.1929. 64.
X. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati. Rīga: A. Gulbis, 1931, 179.-180. lpp.
par sapulcēm. Valdības Vēstnesis, 1923. 18. jū lijs, Nr. 153.
ī. Tiesības autoritārā režīma laikā (1934-1940). Grām.: Latvijas tiesību vēsture (1914-2000).
Z A. Z in . red.) Rīga: L U žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 263. lpp.
Republikas Neatkarības atjaunošanu: Latvijas PSR Augstākās padomes deklarācija. Latvijas
“
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990. 17. maijs, Nr. 20.
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Tajā pašā dienā Augstākā padome pieņēma ari deklarāciju “Par Latvijas Rer
pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos”.82 A r >: atatf
larāciju Latvijas Republika vienpusēji cita starp atzina sev par saistošu Vispārē : .
tiesību deklarāciju un Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tie ši:k~ ..J
Tā kā šajos starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos bija ietverta pulcēšanām : —#•
bas garantija, tad arī Latvijas Republika 1990. gada 4. maijā uzņēmās pienākumu e - -►
šināt šīs pamattiesības īstenošanu.
29. Pēc 1990. gada 4. maija deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarība- fcadfl
nošanu” spēkā stāšanās Augstākā padome uzsāka darbu pie Pamatlikuma pārejas
dam sagatavošanas. Attiecīgais Pamatlikuma projekts tika sagatavots un līd z 1991 īs f lJ
21. augusta konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” p ie r e j
šanai bija izskatīts Augstākajā padomē divos lasījumos.
Pulcēšanās brīvību paredzēja Pamatlikuma pārejas periodam projekta 46. pants
“Valsts garantē iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču, mītiņu, ielu gājienu un der--ym^
trāciju brīvību. To rīkošanai valsts institūciju atļauja nav nepieciešama.
Pašvaldība var mainīt šo pasākumu vietu vai laiku, ja to prasa sabiedrības drošību, m
kārtības intereses.”83
30. Lai arī Pamatlikums pārejas periodam tā arī netika pieņemts, tajā ietverta: > : *
mattiesību katalogs nepalika tikai projekta līmenī. Lielā mērā tas ticis izvērsts 1991. csak
10. decembra konstitucionālajā likumā “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"
Kad konstitucionālā likuma projekts tika iesniegts Augstākajai padomei, tā 32. vircu.
bija paredzēts:
“Valsts garantē iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demons
trāciju brīvību. To rīkošanai valsts institūciju atļauja nav nepieciešama.
Pašvaldība var mainīt šo pasākumu vietu vai laiku, ja to prasa sabiedrības drošības swi
kārtības intereses.”
Otrajā lasījumā pēc referenta priekšlikuma likuma 32. panta pirmās daļas otrais tekums tika izslēgts. Referents K ā rlis Liepiņš savu priekšlikum u pamatoja šādi: “Jo p irm sii
teikumā taču jau i r teikts, ka valsts garantē, un tad viss i r kārtībā. Un tādu aizliegumu _
fa ktiski atļauju jau neviens nav prasījis pat tajos grūtajos laikos pirm s pāris gadiem.’*' >:
priekšlikum u Augstākās padomes deputāti akceptēja.
3. Satversm es 103. panta izstrādāšana
31. Pieņemot lēmumu par Satversmes papildināšanu ar pamattiesību katalogu, nebi i
šaubu, ka viena no pamattiesībām, kas būtu ietverama šajā katalogā, būs arī pulcēšanlbrīvība.
82 Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautajumos: Aug
stākās padomes deklarācija. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990. 17. mai Nr. 20.
83 Latvijas Republikas Pamatlikums pārejas periodam. Projekts. Diena, pielikums “Likum i, lēmumi, oficiālie
dokumenti”, 1991. 12. jū lijs, Nr. 26.
84Konstitucionālais likum s “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
85 Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991. gada 21. novembra sēdes stenogramma.
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Tautas saskaņas partijas izstrādātais Satversmes grozījumu projekts, kas tapis sadar?•: oties ar tieslietu ekspertiem, paredzēja Satversmi papildināt ar 103. pantu šādā re
mdenā:
Valsts garantē iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču, mītiņu un demonstrāciju brīvību.
Pašvaldība var mainīt pasākuma norises vietu vai laiku valsts drošības un sabiedriskās
kartības interesēs.”96
Savukārt Tieslietu m inistrija, M in istru kabineta uzdevumā apkopojot valsts pārvaliestāžu viedokļus par iespējamiem Satversmes pamattiesību kataloga normu formuāt _miem ierosināja vienā pantā regulēt pulcēšanās un biedrošanās brīvību:
“Valsts aizsargā miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību, ieskaitot tiesības apviemaczes biedrībās un citās sabiedriskās organizācijās. Izņēmumi pieļaujami tikai uz likuma
x~ a ta , lai aizsargātu valsts un sabiedriskās drošības intereses, lai nepieļautu nekārtības
i ■ ::iegumus, lai aizsargātu veselību vai tikumību vai lai aizstāvētu citu cilvēku tiesības
■m brīvības.”*7
32. Satversmes pamattiesību kataloga sagatavošanai izveidotā komisija izšķīrā s pulbrīvību formulēt kā atsevišķu Satversmes pantu.
1997. gada 14. aprīļa komisijas sēdes protokolam pievienotais Satversmes grozījumu
jr:*e kts liecina, ka Satversmes 108. pantu b ijis paredzēts formulēt šādi:
' "<.ilsts garantē iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču, mītiņu un demonstrāciju
fcnrihi.**8
r*9- . gada 21. aprīļa Satversmes grozījumu projektā tika mainīta gan panta numerāM - z-~ arī tā formulējums:
'l'hS. Valsts garantē iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču, mītiņu un demonstrāciju
lin i tu. Pašvaldībām atļauts mainīt pasākumu norises vietu vai laiku, ja tas nepieciešams
m~tīs~skās kārtības nodrošināšanai
gada 28. aprīlī, nemainot panta formulējumu, panta teksts tika izteikts kā ie■ipfe’- 103. pants.90 Savukārt 1997. gada 5. maija Satversmes grozījumu projektā
amcismās brīvību bija iecerēts noregulēt Satversmes 102. pantā.91 Galīgo pieturas vietu
SnF»er;niē pulcēšanās brīvība ieguva pēc 1997. gada 26. maija, kad sagatavotajā projektā
etverta kā 103. pants.92

- -īekts “G rozījum i Latvijas Republikas Satversmē”. Likumprojekta reģistra Nr. 133, Saeimas sēdē
- dokuments Nr. 406, 14.02.1996.
: m inistrijas 1997. gada 14. jūlija vēstule “Par Satversmes otrās daļas projektu “Par cilvēktiesībām””.
y materiāls.
Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 14. aprīļa
N - 6. Nepublicēts materiāls.
r epublikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 21. aprīļa
•: ", Nepublicēts materiāls.
3 epublikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 28. aprīļa
Nr. 8. Nepublicēts materiāls.
5 rrublikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 5. maija
N r 9. Nepublicēts materiāls.
1 rrub lika s Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 26. maija
S : 12. Nepublicēts materiāls.
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33. Satversmes pamattiesību kataloga izstrādāšanas gaitā komisijas protokolos
tas vairākas diskusijas par iespējamo Satversmes 103. panta saturu.
1997. gada 5. maijā pēc deputāta Kārļa Čerāna priekšlikuma komisija atteici
prognozējamā panta otrā teikuma, kas paredzēja: “Pašvaldībām atļauts mainītpasāfcaļat
norises vietu vai laiku, ja tas nepieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.”
Tāpat, tiecoties nodrošināt Satversmes normas kodolīgu un precīzu form ulēi^m *
komisijā tika apspriests priekšlikum s atteikties no vārdiem “iepriekš pieteiktu' n o a n fl
tekstā. Pret šādu priekšlikum u iebilda Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs x ~ s e ļ
norādot, ka “valsts var garantēt sapulces un m ītiņus, bet ne kārtību tajos. Tāpēc irc n d B
jāpiesaka.”
Savukārt komisijas konsultants Valdis Cielava vērsa komisijas uzmanību uz rr- fca.
panta formulējums attiecināms tikai uz pulcēšanās pasākumiem zem klajas debe^pļ
pasākumiem slēgtās telpās iepriekšēja pieteikšana vai atļauja neesot nepieciešam
1997. gada 26. maijā komisija panta formulējumā vārdu “garantē” aizstāja ar >» “ļ
«
•
->>Q4
aizsarga.
34. Iepazīstoties ar sagatavoto Satversmes pamattiesību kataloga projektu, va irā s»
institūcijas un eksperti par to izteica savus komentārus un priekšlikum us iespēiam_±—
uzlabojumiem. Pulcēšanās brīvības kontekstā nozīmīgi trīs paustie viedokļi.
Satversmes tiesa ierosināja Satversmes 103. pantā izslēgt vārdus “iepriekš pieteL-rz:"
kā arī aizstāt vārdus “m ītiņu un demonstrāciju” ar vārdiem “gājienu un piketu”.95
Izskatot šo priekšlikum u, atbildīgā komisija nolēma Satversmes 103. pantā vārnu
“m ītiņu un demonstrāciju” aizstāt ar vārdiem “gājienu un piketu”.96
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ierosināja nenoteikt, ka vis: ra
keti iepriekš pieteicami.97 Atbildīgās komisijas sēdē deputāts Antons Seiksts uztur: šo priekšlikum u un ierosināja Satversmes 103. pantā atdalīt ar sa ikli “kā arī” piker^.no pārējām pulcēšanās brīvības īstenošanas formām, “lai nesaprastu, ka katrs piketa r
jāpiesaka”.98 Atbildīgā komisija akceptēja šo ierosinājumu.
Visradikālāko priekšlikum u izteicis Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Egils Le\~3.
V iņš ierosināja Satversmes 103. pantu formulēt šādi:
“Ikvienam i r tiesības pulcēties kopā ar citiem miermīlīgā sapulcē vai gājienā, kā sr,
piketēt. Sapulcēm slēgtās telpās nav nepieciešama iepriekšēja atļauja.”99
93 Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 5. rti_u.
protokols Nr. 9. Nepublicēts materiāls.
94 Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 26. ma
protokols Nr. 12. Nepublicēts materiāls.
95 Satversmes tiesas 1997. gada 11. jū lija vēstule Nr. 2/121. Nepublicēts materiāls.
96 Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 22. septembri
sēdes protokols Nr. 17. Nepublicēts materiāls.
97 Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 1997. gada 17. septembra vēstule Nr. 9/4-905. Ne
publicēts materiāls.
98 Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 22. septem~-i
sēdes protokols Nr. 17. Nepublicēts materiāls.
99 Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9 11
34. lpp.
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Savus priekšlikum us Eg ils Levits gatavoja Satversmes pamattiesību kataloga trešajam
vīlumam, taču atbildīgās komisijas tos laika trūkuma dēļ neizskatīja.100
Komentējot savu priekšlikum u Satversmes 103. pantam, Egils Levits norādījis: “Paittiesības būtu vēlams pēc iespējas formulēt kā cilvēkam piemītošas tiesības. Tas pasvīt- ;::i to dabisko tiesību raksturu [..] un labāk atbilstu šo tiesību klasiskam formulējumam
salīdz. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 11. pantu). [..] Jāatzīmē, ka pulcēšanās telpās
- drīkstētu būt atkarīga no iepriekšējas atļaujas saņemšanas (Vācijas 1949. gada konsti- . : as 8. pants, Portugāles 1976./1982. gada konstitūcijas 45. pants, Beļģijas 1994. gada
•s -.stitūcijas 26. pants.”101
35. Apspriežot Satversmes 8. nodaļas likumprojektu Saeimas Juridiskās komisijas sēpar Satversmes 103. panta formulējumiem būtiskas debates nenotika.
Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Ku siņš norādīja, ka Satversmes 103. panta
£. -?trukcija nav veidota pareizi: “Š ī panta redakcija nav konstruēta pareizi, jo nav kā
ēka tiesība, bet kā valsts aizsardzība. Ja komisija vēlas mainīt redakciju, tad jāraksta
i_ n s formulējums.”
Saeimas Juridiskā komisija nolēma nemainīt Satversmes 103. panta redakciju.102
36. Satversmes 103. pants spēkā esošajā redakcijā pieņemts 1998. gada 15. oktobrī,
v i.i Latvijas Republikas Satversme tika papildināta ar personas pamattiesību katalogu.
- r grozījumi stājās spēkā 1998. gada 6. novembrī.103
Pēc Satversmes 103. panta spēkā stāšanās tiesību zinātnē nav izteikti viedokļi par ne
pieciešamību veikt grozījumus attiecīgas normas formulējumā Satversmes tekstā.

C. Satversmes 103. panta juridiskā konstrukcija un saturs
1. Panta k o n stru k c ija
5“. Konstitucionālais likumdevējs, formulējot Satversmes 103. pantu, izraudzījies
c im ēju gramatisko formu.104Atšķirībā no starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem,
5bi~ ersmes 103. pants nav formulēts, atspoguļojot personas tiesības (proti, dominējošais
Su r ersmes 8. nodaļas normu formulējums “Ikvienam ir tiesības [..]” šajā gadījumā nav
i t : ;? , bet gan uzsverot valsts pienākumu nodrošināt attiecīgās brīvības īstenošanu.
'Id a panta konstrukcija ir kritizēta. Eg ils Levits rosināja pārformulēt Satversmes 103.
ja r r r j atbilstoši starptautisko cilvēktiesību dokumentu standartiem.105 Savukārt Gunārs
š vērsa atbildīgās komisijas uzmanību uz šo apstākli.106
5-S. Ņemot vērā Satversmes 103. panta formulējumu, tiesību zinātnē izteikts viedok
l i Ic ī Satversmes 103. panta saturā neietilpst personas subjektīvās tiesības uz konkrētu
“ rsrpat, 11. lpp.
■ "irpat, 34. lpp.
■ - s r ~ as Republikas 6. Saeimas Juridiskās komisijas sēdes 1998. gada 8. septembrī protokols Nr. 349.
3#er'_‘ ;ēts materiāls.
■ jc ::iu m i Latvijas Republikas Satversmē. Latvijas Vēstnesis, 1998. 23. oktobris, Nr. 308/312.
“
r-s E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999. Nr. 9/12,

- re.
■ Turpat.
*
is Republikas 6. Saeimas Juridiskās komisijas sēdes 1998. gada 8. septembrī protokols Nr. 349.
ļfcsmo-cēts materiāls.
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sapulču, gājienu un piketu rīkošanu. Tik a uzskatīts, ka šis tiesības ietilpst Sa tveršu*
100. panta saturā, bet Satversmes 103. pants ir tikai personas vārda brīvības īsten esami
specifiska forma.107
39. Satversmes tiesa, lai gan atzina pulcēšanās brīvības ciešo saistību ar vārci
vlbu, tomēr pulcēšanās brīvību atzina par patstāvīgu personas pamattiesību. L : ~ ar
to ir skaidri formulēts tas, ka Satversmes 103. panta saturā ietilpst personas tie *īn »
pulcēties.
Satversmes tiesa norādīja: “[Satversmes 103.] pantā ir nostiprināta pulcēšanās b r
tas nozīmē, ka š ī brīvība tiek atzīta par vienu no personas pamattiesībām.”108 “SaU c-pne
103. pants nodrošina personas subjektīvās tiesības piedalīties miermīlīgos gājienos,
cēs un piketos un brīvi paust savus uzskatus un viedokli.”109
40. Šāds Satversmes tiesas viedoklis i r akceptēts arī administratīvo tiesu ju d ik a rlrz
Augstākās tiesas Senāta Adm inistratīvo lietu departaments i r secinājis: “N e ra u j:a s
uz to, ka Satversmes 103. pantā ietverts formulējums “valsts aizsargā” (nevis “ikvienam
ir tiesības”, kā i r formulēts attiecībā uz citām pilsoniskajām tiesībām, piemēram, •.īrā t
brīvību 100. pantā vai biedrošanās brīvību 102. pantā), Satversmes tiesa tam navpieSU
ru si nozīmi un atzinusi, ka š ī norma nodrošina personas subjektīvās tiesības piedū za
miermīlīgos gājienos, sapulcēs un piketos un b rīvi paust savus uzskatus [..] A rī lik^rm
“Par gājieniem, sapulcēm un piketiem” 3. panta pirmajā daļā pulcēšanās brīvību
devējs form ulējis nevis tikai kā valsts pienākumu aizsargāt, bet gan kā ikviena tiesirm
atbilstoši šim likumam organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā ar: pie
dalīties tajos.”110
41. Konstitucionālā likumdevēja izvēlēto Satversmes 103. panta formulējumu var
skaidrot ar vairākiem apsvērumiem.
P irm k ā rt, Satversmes V I I I nodaļas izstrādāšanā liela nozīme bija ne vien Lama«
saistošajām starptautisko tiesību normām cilvēktiesību jomā, bet arī iepriekšējie* n r
ģinājumiem pieņemt konstitucionāla ranga cilvēktiesību katalogu. Normu sal:
Mi
analīze liecina, ka 1922. gadā nepieņemtās Satversmes I I daļas un 1991. ga<L : l »
cembra konstitucionālā likuma ietekme uz Satversmes V I I I nodaļas normu forrzuīflĒ»
nu ir ļo ti liela.
Satversmes 103. panta formulējumu i r ietekmējusi 1991. gada 10. decembra k : cdHfr
cionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” 32. panta pirmā d a li ' Š H
garantē iepriekš pieteiktu m ierm īlīgu sapulču, m ītiņu, ielu gājienu un demo
brīvību.”111 Savukārt konstitucionālā likuma 32. panta pirmajai daļai līdzīgu n o ~ i 'inpl
paredzēts iekļaut jau Latvijas Republikas Pamatlikumā pārejas periodam.112
107 Pastars E. Labs precedents pulcēšanās brīvības izpratnei. Jurista Vārds, 2005. 23. augusts, X r i _
1. lpp.
108Satversmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 6. punkts.
109Turpat, 7. punkts.
110Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 12.12.2006. SKA-457/2006. 13.1. pur_cs.
111 Konstitucionālais likum s “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Ziņotājs, 1992.30. janvāris. N : 112Latvijas Republikas Pamatlikums pārejas periodam. Diena, 1991. 12. jū lijs, pielikums “Likum i,
oficiālie dokumenti”, Nr. 26.
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O trkā rt, konstitucionālais likumdevējs Satversmes V I I I nodaļā formu “valsts aiz-ī-'gā” ir lietojis vairākkārtīgi, tādējādi dažādojot nodaļas lasījumu.113 V isu Satversmes
•TU nodaļas normu aizsākšana ar tipveida izteikumu “Ikvienam ir tiesības” neatbilstu
Mrversmes stilam un tajā izmantotajai juridiskajai tehnikai.
Treškārt, pulcēšanās brīvība uzliek valstij ne vien negatīvos pienākumus, bet arī no;..ca apjoma pozitīvos pienākumus. Atšķirībā no citām pilsoniskajām tiesībām tieši
г ecēšanās brīvības kontekstā i r nozīm īgi valsts pozitīvie pienākumi. Līd z ar to iespēšo pienākumu akcentēšanai Satversmes 103. pants i r formulēts atšķirīgi.
Kā norādījusi Satversmes tiesa: “Satversmes 103. pantā lietotais jēdziens “aizsargā”
ne vien valsts neiejaukšanos šīs tiesības īstenošanā, bet a rī šīs tiesības īstenošanas
^zs^rdzību. Tas nozīmē, ka valstij i r pienākums nodrošināt, lai sabiedriskās ēkas, ielas
ar _zukumi būtu pieejami personām, kas vēlas rīkot sapulces, gājienus vai piketus, un lai
personas, kas piedalās šādos pasākumos, būtu aizsargātas. No Satversmes 103. panta izriet
: >:as subjektīvās tiesības pieprasīt, lai sapulce, pikets vai gājiens, kas likumā noteiktajā
*Jrr:bā ir iepriekš pieteikts, notiktu un būtu aizsargāts a rī no attiecīgā pasākuma pretinieчжтк. Līd z ar to [..] demokrātiska valsts i r atbildīga par konstitūcijā noteiktās pulcēšanās
īrr.īb a s efektīvu īstenošanu.’414
2. Pulcēšanās b rīv īb a Satversm es 103. pantā
-L2. Lai arī pulcēšanās brīvība i r nostiprināta Satversmes 103. pantā, tas nenozīmē, ka šīs
iezibas valsts ir piešķīrusi privātpersonai. Pamattiesības, tostarp arī pulcēšanās brīvība, ir
u m s valsts pastāvošo dabisko tiesību elements, kas saista valsti, noteic valsts rīcības robeza _n valsts no šā sava ierobežojuma nevar atbrīvoties, ja vien nezaudē demokrātiskas ties s t i i valsts raksturu.115 Pulcēšanās brīvība pieder pie pirmās paaudzes cilvēktiesībām.116
43. Pulcēšanās brīvības saturā i r iespējams iz š ķ irt trīs veidu tiesības.
P irm kā rt, personai i r tiesības veikt noteiktas darbības (organizēt publisku pasākumu
U ’ā piedalīties). Pulcēšanās brīvība ietver gan tiesības piedalīties attiecīgajā pasāku- . ;an arī tiesības šādu pasākumu organizēt.117
O trkārt, personai i r prasības tiesības pret valsti (piešķirt pasākuma rīkošanai nepiecešimās sabiedriskās ēkas, ielas vai laukumus kā nepieciešamu priekšnoteikumu pulcēfa -.u brīvības īstenošanai).
Treškārt, personas tiesības tik t aizsargātai (juridiska iespēja nepieciešamības gadījuneprasīt valsts aizsardzību pulcēšanās brīvības nodrošināšanai).118
• i-temativais formulējums lietots Satversmes 89., 95., 103., 110., 111., 112., 113. un 115. pantā.
■ 'S ir . ersmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 34.3. punkts.
- ; _ i s skat. Pleps J. The Concept of Fundamental Rights in the Latvian Constitutional Law. Grām.: Moksli■ c ’-trie s švente - 2009. V ilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2009, p. 264.-272.
Матвеев В.Ф. Право публичных собраний. Очерк р а звити я и современной постановки права
к а ч ш х собраний во Франции, Германии и Англии. Санктпетербург. По изданию 1909 г. РедактироHBenč Allpravo.Ru, 2004. Pieejams: http://www.allpravo.ru/library/docll7p0/instrum2988/item2990.html.
■ г I T spriedums Adali v. Turkey. 38187/97, 31.03.2005. Para. 266. Skat. arī Rassemblement jurassien and
j rassienne v. Switzerland. 8191/78, 10.10.1979; Komisijas 1979. gada 10. oktobra lēmums, D R 17,
jp. 1 - ! :ristians against Racism and Fascism v. the United Kingdom. 8440/78, Komisijas 1980. gada 16. jūlija
«еп
D R 21, p. 138, p. 148.
■ “ Teicēj человека. Лукашева Е.А. (Ред.) Москва: Норма, 2001, с. 156.-157.
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Pulcēšanās brīvība satur arī negatīvo elementu. Nevienu personu pret viņa —:tb
nevar piespiest piedalīties gājienā, sapulcē vai piketā, kā arī iesaistīt to šāda pasākmnB
organizēšanā vai norises nodrošināšanā. Tāpat arī par personas nepiedalīšanos vi_ rmsl
dalīšanos dažādās sapulcēs, gājienos vai piketos personu nedrīkst nepamatoti sodi: i r
tai nedrīkst iestāties nekādas citas nelabvēlīgas sekas.
44. Pulcēšanās brīvība i r individuāla tiesība, lai arī tās īstenošanai i r nepiecieširai
vairāku personu līdzdalība.119 Kā pamatoti i r atzinis Augstākās tiesas Senāta Admraa»tratīvo lietu departaments:
“Vārds “pulcēšanās” pats par sevi norāda uz vairāku cilvēku dalību, fa persona ■■irm
pauž savus uzskatus, tad šajā gadījumā tā īsteno savas tiesības uz vārda brīvību, n r *
pulcēšanās brīvību.
[..] ar pulcēšanās brīvību tiek aizsargāta vairāku personu sanākšana kopā, kas īstc
ar nodomu un i r saistīta ar konkrētu mērķi (paust informāciju vai viedokļus par note&M
jautājumu).”120
45. Vācu tiesību zinātnē atzīts, ka Pamatlikuma 8. pants aizsargā vismaz trīs per>: ot
pulcēšanos. Attiecīgi, lai sekmīgi īstenotu pulcēšanos (sapulci, gājienu vai piketu), ir ne
pieciešamas vairākas personas, kas tajā piedalās.121
Šāds secinājums par vairāku personu nepieciešamību, lai īstenotu pulcēšanās brī\ :r>L.
bija izdarīts jau pirm s Pirmā pasaules kara. Krievu tiesībzinātnieks G. Cizirevs pulcēs
nos definēja kā vairāku personu vienreizēju labprātīgas apvienošanās aktu noteiktā vīeuu
lai paustu savu viedokli un vēlmes par kādu noteiktu jautājumu vai arī lai apspriestu 3©
jautājumu, iepriekš par to paziņojot. Kritizē jo t šo definīciju atsevišķos aspektos, tie":r
zinātnieks V. Matvejevs atzina par pulcēšanos vairāku personu īslaicīgu apvienošarv:noteiktā vietā ar kopīgu m ērķi.122
46. Viena persona nevar īstenot pulcēšanās brīvību, šādā gadījumā tā ir tikai \i r
da brīvības īstenošanas forma. Pulcēšanās brīvība ir cieši saistīta ar vārda brīvību, it k i
kļūstot par specifisku vārda brīvības īstenošanas formu.123 Vācu konstitucionālo tiesību
zinātnē pulcēšanās brīvību tieši apzīmē arī par “kolektīvo vārda brīvību”, jo pulcēšanās
brīvības mērķis ir kopēja viedokļa veidošana un izteikšana.124
3. “V a lsts”
47. Satversmes 103. pants paredz valsts pienākumu aizsargāt pulcēšanās brīvības īs t i
nošanu. Konstitucionālajā normā valsts i r lietota divējādā nozīmē.
119 Nowak M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. Kehl am Rhein; Strasboi:.-;
Arlington: Engel, 1993, p. 372.
120Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 12.12.2006. SKA-457/2006. 13.1. punkts.
121 Messeršmits K., Niedre L., Vildbergs H.J. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratv.:
tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 283. lpp.
122Матвеев В.Ф. Право публичных собраний. Очерк развития и современной постановки права пуб
личны х собраний во Франции, Германии и Англии. Санктпетербург. По изданию 1909 г. Редактироь
ние Allpravo.Ru, 2004. Pieejams: http://www.allpravo.ru/library/docll7p0/instrum2988/item2992.html.
123 Pastars Е. Labs precedents pulcēšanās brīvības izpratnei. Jurista Vārds, 2005. 23. augusts, Nr. 31 (386).
124 Messeršmits K., Niedre L., Vildbergs H.J. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administrate:
tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004, 283. lpp.
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48. No vienas puses, šajā gadījumā konstitucionālais likumdevējs norāda uz abstrakLatvijas Republikas (ietverot šajā jēdzienā ne vien Latvijas Republiku kā sākotnējo
ru rlisk o tiesību jurid isko personu, bet ari visas atvasinātās publisko tiesību juridiskās
rer>onas, kuras i r izveidojusi Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā
rer>ona) pienākumu aizsargāt pulcēšanās brīvības īstenošanu.
No šī pienākuma valsts nevar sevi atbrīvot vai atteikties nodrošināt pulcēšanās b rīvīr _ Tā kā pulcēšanās brīvība ir atzīta par konstitucionāla ranga vērtību, valsts varas pie■ sīo rn s ir nodrošināt šīs brīvības īstenošanu.”125 Ja valsts nenodrošina pulcēšanās brīvību,
- \čk personu, kas vēlas īstenot šīs tiesības, tiesību aizskārums, kas rada pamatu prasīt
:
alsts atbilstīgu atlīdzinājumu (skat. Satversmes 92. panta trešais teikums).
Pienākums aizsargāt pulcēšanās brīvības īstenošanu ir ne vien Latvijas Republikai kā
ic_- ::nējai publisko tiesību juridiskajai personai, bet arī visām atvasinātajām publisko
ic-Pru juridiskajām personām. Kā norādījusi Satversmes tiesa: jēdzienu “valsts” Satvers
mes ’.‘I I I nodaļas normās nedrīkst interpretēt šauri, bet ar to saprotamas arī pašvaldības
«n citas atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas.126
: iemērām, pašvaldība nevar atbrīvoties no pienākuma aizsargāt personas pulcēšanās
Irr- ib u , aizbildinoties, ka šādas darbības veikšana ietilpst sākotnējās publisko tiesību
i__ c 'kas personas kompetencē.
49. Satversmes 103. pantā lietotās norādes uz valsti jēga ir arī krie tni konkrētāka,
iz~_nājot katru no valsts varas atzariem.
Likumdevēja varai i r pienākums pieņemt tādu normatīvo regulējumu, kas nodrošimtr- efektīvu un demokrātiskas tiesiskas valsts principiem atbilstošu pulcēšanās brīvības
fcsr- <anu. Šajā ziņā viens no nozīmīgākajiem likumdevēja pienākumiem ir saprātīga
•c - '.'titucionālajiem principiem atbilstoša pulcēšanās brīvības ierobežošana. A r kon■ ačr? jkum a pieņemšanu likumdevēja pienākums nav uzskatāms par izpildītu. Likum normatīvais regulējums i r jāattīsta un jāpilnveido atbilstoši sabiedrības un cil:bu attīstībai un pilsoniskās sabiedrības vajadzībām.
Irriidvaras pienākums i r nodrošināt efektīvu pulcēšanās brīvības īstenošanu praksē
" sonkrētā gadījumā. Tai i r pienākums nekavēt un nepamatoti neierobežot konkrētu
iu rīkošanu, uzraudzīt sabiedrisko kārtību pasākuma laikā un nepieciešamības
mā aizsargāt pasākuma dalībniekus un nodrošināt netraucētu pasākuma norisi.
Ik su varas pienākums i r nodrošināt pilnu un efektīvu kontroli pār izpildvaras un
evēja rīcību pulcēšanās brīvības nodrošināšanā. Izpildvaras darbību kontrole ieidministratīvo tiesu kontrolē, savukārt normatīvo aktu, kas regulē pulcēšanās brīnbilstību augstāka juridiskā spēka normām i r tiesīga pārbaudīt Satversmes tiesa.
4. “aizsargā”
5 i. 'ēdziens “aizsargā” norāda uz valsts pienākuma apmēru konkrētās pamattiesības īs- ā. Tas neapšaubāmi ir plašāks, kā citviet prasītais valsts pienākums “atzīt” (skat. Sat■ 89. pants, Satversmes 113. pants), bet tajā pašā laikā tas nav tik konkrēts, ka ietvertu
neteiktu darbību (skat. Satversmes 110. panta otrais teikums, Satversmes 112. pants).
es tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 6. punkts,
es tiesa. 2007-11-03. 17.01.2008. 11. punkts.
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51. Jēdziens “aizsargā” prasa ne vien valsts neiejaukšanos šīs tiesības īstenošanā, b<r. ar
šis tiesības īstenošanas aizsardzību. Tas nozīmē, ka valstij ir pienākums nodrošināt, lai *
biedriskās ēkas, ielas un laukumi būtu pieejami personām, kas vēlas rīkot sapulces, gājienu
vai piketus, kā arī to, ka personas, kas piedalās šādos pasākumos, būtu aizsargātas.1versmes 103. pantā ir ietverts valsts pozitīvs pienākums aizsargāt iepriekš pieteiktas sapuva,
gājiena un piketa norisi. No š ī panta izriet personas subjektīvas tiesības pieprasīt (p ie m ira
veiktfaktisko rīcību), lai sapulce, pikets vai gājiens, kas likumā noteiktā kārtībā ir iepriekš pa
teikts, notiktu un būtu aizsargāts arī no attiecīgā pasākuma pretiniekiem. Šajā pantā noteicis
valsts pienākuma īstenošanas kārtību detalizētāk izvērš likums “Par sapulcēm, gājienien:
piketiem”, bet procesuālo kārtību, kādā pieņemams, izpildāms un pārsūdzams valsts pār. ■£■
des izdots tiesību akts vai veikta faktiskā rīcība, nosaka Administratīvā procesa likums!'
52. Valsts, aizsargājot pulcēšanās brīvību, nedrīkst izvērtēt konkrētos pasākumus ptto satura. Valsts aizsardzību konkrētam pasākumam nedrīkst diferencēt pēc tajā pau-::
ideju atbilstības valsts vai noteiktas sabiedrības daļas uzskatiem. T ie ši tajā apstāklī, ka
pulcēšanās brīvība i r efektīvs mazākuma instruments sava viedokļa paušanā, slēpjas pulcēšanās brīvības lielā nozīme demokrātiskā sabiedrībā.129 A rī Eiropas Cilvēktiesību tieši
atgādina, ka demokrātija nevar pastāvēt bez plurālisma.130 Tādēļ v isi pasākumi, neatka
rīg i no to rīkotājiem un tajā paustajām idejām, jāaizsargā vienādi.
I r iespējami gadījumi, kad pasākumi nevar tikt aizsargāti, jo tajos tiek paustas idejas, k_
ras uzskatāmas par nepieņemamām (skat. likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"
10. panta otro daļu). Taču šādos gadījumos šie pasākumi nevis tiek vērtēti no paustā viedoku
pareizības vai valdošās morāles viedokļa, bet zaudē aizsardzību kā nemiermīlīga pulcēšanām
53. Tā kā pulcēšanās brīvība parasti kalpo mazākuma interešu un viedokļa paušanai
valsts pienākums šajā gadījumā ir būt tolerantai un ar tai piešķirto mehānismu palīdzību
neapspiest viedokļa publisku paušanu, kamēr vien to var uzskatīt par pieļaujamu demo
krātiskā sabiedrībā. Tas apstāklis, ka valsts aizsargā šāda viedokļa paušanu, nenozīmē, k_
valsts solidarizējas vai atzīst konkrētā viedokļa pareizību, bet gan tikai to, ka tā aizsargā
savu iedzīvotāju tiesības publiski izteikt savu viedokli un pievērst konkrētam jautāju
mam plašākas sabiedrības uzmanību.131
54. Jēdziens “aizsargā” ietver plašu darbību spektru, sākot no normatīvā regulējuma
pieņemšanas un beidzot ar efektīvu tiesas kontroli pār izpildvaras un likumdevēja darbī
bām pulcēšanās brīvības nodrošināšanā.
Eiropas drošības un sadarbības organizācijas ekspertu izstrādātajās vadlīnijās īpaši uz
svērts, ka nodrošināt tiesas kontroli, ļaujot personai pārsūdzēt tai noteiktos pulcēšanās b rī
vības ierobežojumus, vēl i r par maz. Vadlīnijās uzsvērts, ka nepieciešams, lai tiesas kontrole
būtu savlaicīga, proti, lieta tiktu izskatīta un tiesas nolēmums pasludināts līdz plānotajam
sapulces, gājiena vai piketa laikam un personām saglabātos iespēja sev vēlamajā apjomā
īstenot pulcēšanās brīvību, ja tiesa noteiktos ierobežojumus atzinusi par prettiesiskiem.132
127 Satversmes tiesa. 2007-11-03. 17.01.2008. 34.3. punkts.
128Pastars E. Labs precedents pulcēšanās brīvības izpratnei. Jurista Vārds, 2005.23. augusts, Nr. 31 (386), 1. lpp.
129Satversmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 34.3. punkts.
130 e c t spriedums Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania. 46626/99, 03.02.200?.
Para. 45.
131 Satversmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 34.3. punkts.
132 O SC E/O D IHR Guidelines for Drafting Laws Pertaining to the Freedom of Assembly. Pieejams: http:
www.osce.org/documents/odihr/2004/10/3776_en.pdf, p. 11.
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Valsts savu pienākumu būs izp ild īju si, ja valsts varas orgāns, kuram piekrīt pēdējais
'ārds, būs nodrošinājis pulcēšanās brīvības īstenošanu.
5. “ iep riekš p ie te ik tu ”
55. Jēdziens “iepriekš pieteiktu” i r nozīmīgākais jēdziens Satversmes 103. pantā, kas
ncceic kārtību, kādā personas var īstenot pulcēšanās brīvību.
Attiecībā uz atļauju veikt noteiktas darbības publiskajās tiesībās no valstiskās atzīšai as viedokļa i r trīs atšķirīgi darbību veidi: brīvās darbības, darbības, par kurām ir jāpa_ un darbības, kurām nepieciešama atļauja.133
Komentējamajā pantā Satversmes līm enī konstitucionālais likumdevējs i r izšķ īrie s
: iz .enu no šo darbību veidiem - par pulcēšanās pasākuma rīkošanu iepriekš i r jāpazin:. Tas savukārt nozīmē, ka likum u līm enī nevar noteikt citādu procedūru.
56. Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas neparedz konkrētu formu, kā pul«ēsor.is brīvība var tikt īstenota. Saskaņošanas sistēma kā tāda nav atzīstama par neļPtrtīīTošu starptautiskajām normām.134 Līd z ar to starptautisko tiesību normas pieļauj
ļļa i rieteikšanās sistēmas, gan atļauju sistēmas pastāvēšanu. Tā kā Satversmes 103. pants
HcT ēdzienu “iepriekš pieteiktu”, nevis jēdzienu “atļautu”, tas nozīmē, ka šis ir tas gadīļū ir s <ad konstitucionālā norma paredz augstāku pamattiesību aizsardzības standartu
■esJ. Latvijai saistošā starptautisko tiesību norma.
Jēdziens “iepriekš pieteiktu” nevar tik t ignorēts, interpretējot Satversmes
IH~ r antu. Jāievēro, ka Satversme pēc savas būtības i r īss, lakonisks, tomēr komplicēts
pWt_ments. Proti, neviena Satversmes norma vai tās daļa nevar tik t uzskatīta par lieku,
p fcīia Izpratne sagrautu Satversmes iekšējo loģisko struktūru. Interpretējot Satvers
mi. ir - adās pēc principa, ka Satversme nesatur tukšus formulējumus. L īd z ar to, ja
rsmes 103. pantā i r lietots jēdziens “iepriekš pieteiktu”, tātad konstitucionālais
ievējs šim jēdzienam p ie šķīris noteiktu saturu, ku rš ņemams vērā, noskaidrojot
saturu.135
. Līd z Satversmes tiesas spriedumam lietā Nr. 2006-03-0106 likumā “Par sapulcēm,
; - .em un piketiem” nebija ievērota konstitucionālās normas prasība. Likum ā bija
jsreč^ēta atļaujas, nevis iepriekšējas paziņošanas procedūra.
-.“ lecīgais slēdziens tiesību zinātnē bija izdarīts jau pirm s Satversmes tiesas sprieduA rī Saeimas debatēs vairākkārt atsevišķi Saeimas deputāti norādīja uz likuma “Par
• e r-:ē m , gājieniem un piketiem” normu neatbilstību Satversmes 103. pantam.137
■
F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas administratīvā procesa likums. Rīga: Tiesu
■c- - - ^entūra, 2002, 143. lpp.
• Š u r Grosz S., Beatson Q.C.J., Duffy Q.C.P. Human Rights. The 1998 Act and The European Convention.
| w : t : Sweet and Maxwell, 2000, p. 310.
“ S i r r-smes tiesa. 2005-12-0103. 16.12.2005. 17. punkts.
• * s s īk skat. Pastars E., Pleps J. Kādēļ vēlētājiem jāliedz satikt deputātus? Pieejams: http://www.politika.lv/
«*w tl ; ~ 'id=4780; Pastars E. Labs precedents pulcēšanās brīvības izpratnei. Jurista Vārds, 2005. 23. augusts,
Ifc .:- . 5 36); Pleps J., Meijere L. Pulcēšanās brīvības tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas Lat■ b . Sjga; \ alsts Cilvēktiesību birojs, 2006, 31.-35. lpp.
• S u i- Latvijas Republikas 8. Saeimas rudens sesijas otrās sēdes 2005. gada 15. septembri stenogramma;
j ^ i i ! Republikas 8. Saeimas rudens sesijas septītās sēdes 2005. gada 13. oktobra stenogramma.
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59. Neraugoties uz patstāvīgām diskusijām par likuma “Par sapulcēm, gājieni " jm
piketiem” normu atbilstību Satversmes 103. pantam, tiesību piemērotāji praksē ign-:raB
argumentus par normu iespējamo satversmību.
Piemēram, konkrētā lietā, kad persona tika administratīvi sodīta par atļaujas n o J
ņemšanu piketa rīkošanai, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departameiļi
vērtēja jautājumu, vai piketa rīkošanai i r nepieciešama atļauja. Augstākās tiesas SersaB
Administratīvo lietu departaments secināja, ka pienākums saņemt iepriekšēju atļauj^
atbilst Satversmes 103. pantam. Savu viedokli Senāts pamatoja šādi:
“No Satversmes 103. panta redakcijas redzams, ka pulcēšanās brīvības izmantakzvM
iepriekš i r jāpiesaka ne tikai sapulce un gājiens, bet a rī pikets, uz ko norāda SaU
103. pantā lietotais saistījuma saiklis “kā a rī”. Tādējādi Satversme a rī nosaka vahzs « jm
troles formu pār pulcēšanās brīvības īstenošanu - prasot iepriekš pieteikt sapulces, g..
un piketus [..]
Satversmē noteiktās tiesības i r konkretizētas likuma “Par sapulcēm, gājieniem u' f fketiem” normās. Viens no šajā likumā noteiktajiem ierobežojumiem sapulces, gājieni jm
piketa rīkošanai i r pašvaldības akcepts, ka tai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu.
Administratīvo lietu departaments secina, ka atbilstoši starptautiskajām tiesībām šīinm
saskaņošanas procedūras noteikšana parasti netiek uzskatīta par pulcēšanās brīvības
bežojumu [..] Likumā noteiktais pienākums pieteikt pasākumu pašvaldībā A d m in istrzrm
lietu departamenta ieskatā i r organizatorisks likumā noteikts ierobežojums, nevis p u .:īs i
nās brīvības ierobežojums pēc būtības”.138
Senāts nevērtēja, vai likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” pulcēšanās p^sī
kuma saskaņošanas procedūra i r tā pati, kādu prasa Satversmes 103. pants. Senāts pār
baudīja tikai to, ka starptautiskās tiesības neliedz noteikt šādas procedūras pulcēšanā
brīvības īstenošanai.
Satversmes tiesa pēc tam gan secināja, ka šajā gadījumā Satversmes 103. p i r 
ta prasības i r augstākas nekā starptautiskajās tiesību normās ietvertās. Satversi103. pants ne vien pieļauj saskaņošanas procedūru kā tādu, bet noteic arī precīzi
saskaņošanas procedūras formu - iepriekšēju pieteikšanu. Savukārt likum ā “Par sa
pulcēm, gājieniem un piketiem” i r iestrādāta atļauju sistēma, kas neatbilst Satversme-103. pantam.139
60. Satversmes tiesa savā 2006. gada 23. oktobra spriedumā lietā Nr. 2006-03-01
plaši analizēja Satversmes 103. pantā lietotā jēdziena “iepriekš pieteikts” saturu.
Izmantojot gramatisko iztulkošanas metodi, Satversmes tiesa norādīja, ka jēdzieni
“iepriekš pieteiktu” neietilpst pienākums saņemt iepriekšēju atļauju, lai īstenotu sava?
pamattiesības.140 Savukārt vēsturiskās iztulkošanas metodes pielietošana ļāva Satversmetiesai secināt, ka “pulcēšanās brīvības kontekstā Latvijas konstitucionālajās tiesībās jē
dzienam “iepriekš pieteikts” ir senas tradīcijas un skaidrs saturs.”141
138Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 01.09.2006. SKA-460/2006. 6.2.-6.3. punkts
139 Satversmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 15.-23. punkts.
140 Turpat, 18. punkts.
141 Turpat, 19. punkts.
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Secinot, ka likum s “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” paredz atļauju sistēmu pul- i ;mās brīvības īstenošanā, Satversmes tiesa secināja, ka turpretī Satversmes 103. pants
rire d z, ka pulcēšanās brīvība īstenojama, to iepriekš pieteicot, t.i., paredz paziņošanas
« r im u . Tiesa norādīja: “Gan paziņošanas sistēma, gan atļauju sistēma ir pulcēšanās brīmtūs ierobežojums. Šie ierobežojumi i r savstarpēji izslēdzoši, proti, abi vienlaikus nevar
mszīvēt, nedz a rī regulēt kādas pamattiesības īstenošanu.”142
I.i: gan parasti konstitūcija atstāj likumdevēja ziņā konkrēto pamattiesību satura un
,TČ<ežu noteikšanu, atsevišķos gadījumos konstitūcijā var būt noteikti konkrēti pamat:i - ?_ ierobežojumi. Ja šāds tiešs ierobežojums konstitūcijā ir ietverts, Satversmes piemērr-tāii nedrīkst lemt par attiecīgās pamattiesības papildu vai citādu ierobežošanu ar
p r is t u likum u.143
Nitversmes tiesa secināja, ka šāds tiešs, konstitūcijā noteikts pamattiesību ierobežoļ — * i r Satversmes 103. pantā paredzētā uz pulcēšanās brīvības īstenošanu attiecinā
j i r r : : n ošanas sistēma. Tas savukārt noteic likumdevēja rīcības ietvaru: “Ja Satversmes
MĒS. y.iKtā no iespējamiem diviem variantiem (paziņošanas sistēma vai atļauju sistēma)
S Ļ - - . liānās brīvības ierobežojums i r izraudzīta paziņošanas sistēma, tad likumdevējs šo
racionālo ierobežojumu nevar ignorēt un noteikt cita veida ierobežojumus. Šādāga: likumdevējam i r pienākums konstitucionālo ierobežojumu konkretizēt likumā.”144
#1 Satversmes 103. pantā lietotie vārdi “iepriekš pieteiktu” uzliek likumdevējam piera pieņemt tādas Sapulču likuma normas, kas ievieš paziņošanas sistēmu.
“SL- sistēmas mērķis i r noteikt personām, kas vēlas īstenot pulcēšanās brīvību, pienāupriekš par to paziņot atbildīgajām institūcijām, lai tās varētu veikt netraucētas
norises nodrošināšanai nepieciešamās darbības un aizsargāt personu drošību,
'ļuzi'isša tia s sistēma nenozīmē, ka pašvaldībai vai citām valsts institūcijām būtu liegts
■
pulcēšanās brīvības īstenošanā. Likumdevējam ir jāparedz saprātīgs paziņoša
nas mehānisms, kas sevišķos gadījumos ļauj pieteikto pasākumu aizliegt vai a rī
'Wtr:s: pārtraukt.”145
j Z. Ir:-ilko jo t Satversmes 103. pantu, jāņem vērā, ka šajā normā lietots sa iklis “kā arī”,
(fc-?— 103. pants konstruēts tā, ka sa iklis “kā arī” atdala piketu brīvību no sapulču
i .s b ' č-. j. brīvības.

t normas konstrukciju un vēsturiskā likumdevēja gribu, Satversmes tiesa serifst '.uversmes 103. pants neparedz pienākumu iepriekš pieteikt jebkuru piketu. Tas ir
p f TMT'i. ieviešot Sapulču likumā paziņošanas sistēmu.”146
6. “ m ie rm īlīg u ”
tJ

- rāde uz m ierm īlīgu sapulču, gājienu un piketu aizsardzību izslēdz tādu pasāi bardzību, k u ri pēc savas būtības nav m ierm īlīgi.
tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 15.-23. punkts, 22. punkts.
I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003. 8. aprīlis, Nr. 14 (272), 6. lpp.
: tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 22. punkts.
23.1. punkts.
13-2. punkts.
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Satversmes 103. pantā noteikto pamattiesības tvērumu saturiski ierobežojis ja_ »* wstitucionālais likumdevējs. No Satversmes 103. panta izriet, ka personām ir m ierir, ī s m
pulcēšanās tiesības. Tas nozīmē, ka Satversme neaizsargā un negarantē vardarb:;_ m
uz agresiju vērstas sapulces, gājienus un piketus.14'
64. Jēdziens “m ierm īlīgs” tā tradicionālajā izpratnē nozīmē vardarbības neesar īsu.
visdažādākajās izpausmēs. It īpaši tas attiecas uz jebkādu ieroču neesamību. P u lc ē s .»
nav atzīstama par miermīlīgu, ja tās dalībnieki i r bruņoti. Šāds secinājums paliek
arī tādā gadījumā, ja ieroči netiek pielietoti.
Pulcēšanas nav atzīstama par miermīlīgu, piemēram, ja personas tiek fiz is k i aizskan^
vai apdraudētas, tiek dedzinātas mašīnas, tiek bojāts īpašums vai arī mētāti akmeņi
Nav aizsargāta tāda pulcēšanās, kuras dalībniekiem vai organizatoriem ir varcir: £
nolūki.149 Vienlaikus norādāms, ka i r aizsargājama tāda pulcēšanās, kuras laikā p.- - rit
viedokļi vai idejas var saniknot kādu sabiedrības daļu.150
65. Šajā gadījumā pamattiesības normas tvērums expressis verbis ir noteikt'
konstitucionālās normas tekstā. Attiecībā uz valsts rīcību pret pulcēšanās pasāki — «-m
kas nav m ierm īlīgi, nemaz nav jāpārbauda, vai šī valsts rīcība ir uzskatāma par p „ - š i 
nās brīvības aizskārumu un vai šis aizskārums i r attaisnojams. Pietiek ar konstatē ■
ka pulcēšanās brīvības saturā ietilpst tikai miermīlīga pulcēšanās. Nemiermīlīgas
šanās paliek ārpus Satversmes 103. panta satura, un šādu pulcēšanos pamattiesības m
pulcēšanās brīvību neaizsargā.151
Tas nozīmē, ka pasākuma miermīlīgums izvērtējams pēc pasākuma organizat r . j t
dalībnieku rīcības. Par nemiermīlīgu pasākumu nevar atzīt tādu pasākumu, kad pre:
kuma dalībniekiem vēršas agresīvi noskaņotas trešās personas un mēģina izkliedēt
kuma dalībniekus. Šādā gadījumā valsts pienākums būtu nevis ierobežot personu p u _ ;-*
nos, bet nodrošināt netraucētu pulcēšanās norisi, vēršoties pret pasākuma traucētājiem
7. “sapulču u n gājienu, kā a rī p ike tu b rīv īb u ”
66. Satversmes 103. pants izsm eļoši uzskaita pulcēšanās brīvības formas - “s a riices”, “gājieni” un “piketi”. Taču šie jēdzieni i r aprakstoši, proti, nevar izdarīt secir.iu
mus, ka Satversme nepieļauj m ītiņus, procesijas vai demonstrācijas. Satversmē lie: c r
t rīs jēdzieni norāda uz konkrētās pulcēšanās brīvības izpausmes noteiktu formu. K s r - ī
gadījumā i r jāpārbauda, vai pieteiktais pasākums ietilpst kādā no Satversmē n o te ik s
jām formām.
147Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003. 8. aprīlis, Nr. 14 (272), 5. lpp.
148Nowak M. U.N. Covenant on C ivil and Political Rights. CCPR Commentary. Kehl am Rhein; StrasbocEj
Arlington: Engel, 1993, p. 375.
149E C T spriedums Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria. 29225/95,29221
02.10.2001. Para. 77; E C T spriedums The United Macedonian Organisation Ilinden and Ivanov v. B-.--:zria. 44079/98, 20.10.2005. Para. 99; E C T spriedums Christians against Racism and Fascism v. the U r s s t
Kingdom. 8440/78; Komisijas 1980. gada 16. jūlija lēmums.
īso
spriedums Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria. 29225/95, 29221
02.10.2001. Para. 86; E C T spriedums Plattform ‘Ā rtze ftir das Leberi v. Austria. 10126/82,21.06.1988. Para_ 51
151 Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Let--.- ī
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soli, 2000, 280. lpp.
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Tomēr nevar konstatēt kāda pasākuma neatbilstību Satversmes 103. panta prasībām,
: pieteiktā pasākuma formālais nosaukums neatbilst Satversmē lietotajiem jēdzieniem.
?:> iespējamās terminoloģiskās problēmas sekmīgi atrisinājis likumdevējs, likuma “Par
- -puķēm, gājieniem un piketiem” 1. pantā sniedzot sapulces, gājiena un piketa legāldernīcijas. Papildus tam Satversmes tiesa 2006. gada 23. oktobra spriedumā lietā Nr. 2006•5-0106 plaši analizējusi šīs pulcēšanās brīvības īstenošanas formas.
67. Konstitucionālais likumdevējs, gatavojot pieņemšanai Satversmes 103. panta reiL<ciju, speciāli saskaņoja normā minēto pasākumu nosaukumus ar likumā “Par sapul: i~ . gājieniem un piketiem” lietotajiem pasākumu nosaukumiem. Satversmes V I I I notika izstrādāta, kad likum s “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” jau bija pieņemts.
:7-zīstoties ar Saeimas Juridiskās komisijas materiāliem likumprojekta izstrādes gaitā,
t ' 'tatējams, ka likumā pēc iespējas lietoti latviski termini, proti, “sapulce”, nevis no
iz : a valodas pārņemtais termins “m ītiņš”, un “gājiens”, nevis no krievu valodas pār*e~:ais termins “ielu gājiens”. Terminam “pikets” latviska tulkojuma nav.152
68. Līd z ar to likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” lietotās legāldefinīcijas
«īrē tu aptuveni atspoguļot šo pulcēšanās formu saturu.
Sapulce i r organizēta pulcēšanās nolūkā tikties ar cilvēkiem un izteikt kādas idejas
m '.edokļus. Sanāksme, m ītiņš vai citāda tamlīdzīga pulcēšanās šā likuma izpratnē pie
aicināma sapulcei (skat. likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 1. panta otrā

AŪa).
Gājiens i r organizēta pārvietošanās pa ceļiem, ielām, laukumiem, ietvēm vai citām
■ei_<īmei izbūvētām teritorijām nolūkā izteikt kādas idejas un viedokļus. Demonstrāci
ja. procesija vai citāda tamlīdzīga pārvietošanās šā likuma izpratnē pielīdzināma gājiemr~ skat. likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 1. panta trešā daļa).
? :xets ir pasākums, kura laikā viens vai vairāki cilvēki publiskā vietā ar plakātiem,
k z _r.giem vai transparentiem, vai citiem atribūtiem pauž kādas idejas un viedokļus, bet
; _ r i gaitā netiek teiktas runas vai uzrunas (skat. likuma “Par sapulcēm, gājieniem un
jHtfdem” 1. panta ceturtā daļa).
69. No normas konstrukcijas izriet, ka pulcēšanās brīvību veido sapulču, gājienu un
t j brīvība. Līd z ar to kādu citu pasākumu brīvība neietilpst panta saturā.
'itversm es 103. pants nenodala expressis verbis pulcēšanos zem klajas debess un pul«b &lt. os telpās. Normas regulējums ar nepieciešamību iepriekš pieteikt tajā minētos paļfeir.~.us attiecas uz pulcēšanās brīvības izpausmēm zem klajas debess.
? .acēšanās slēgtās telpās Latvijas gadījumā neietilpst Satversmes 103. panta saturā.
f"i- .ēšanās slēgtās telpās drīzāk attiecas uz personu biedrošanās brīvību, jo personu dalīIfc : edrībās, sabiedriskās organizācijās un politiskajās partijās nav iespējama bez kopēju
* lC’_ ču noturēšanas. Līd z ar to sapulces, kas notiek slēgtās telpās, aizsargā Satversmes
3 IiL pants.
"0 . Satversmes 103. pantā expressis verbis nav regulēta spontānā pulcēšanās. Norāde
i r nepieciešamību “iepriekš pieteikt” it kā izslēdz spontānu pulcēšanos. Tomēr tiesī
fcjEvnas Republikas 6. Saeimas Juridiskās komisijas sēdes protokols Nr. 39, 1996. gada 12. martā. Par
h n r r ■ ekta nosaukumu, I. Bišers.
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bas spontāni sapulcēties ietilpst pulcēšanās brīvības saturā atbilstoši Latvijai
jām starptautisko tiesību normām. Līd z ar to priekšroka būtu dodama tādai Satve1 w im
103. panta interpretācijai, kas garantē pamattiesību augstāku aizsardzības paki: I S ļ l
tējot Satversmes 103. pantā noteiktās tiesības kopsakarā ar Satversmes 89. panr_ ajiftH
tams, ka Satversme aizsargā arī spontānas pulcēšanās īstenošanu.
Satversmes tiesa spriedumā norādījusi, ka spontāno pulcēšanos aizsargā Satveram
“Normālos apstākļos pulcēšanās brīvības īstenošanai Satversme prasa iepriekšēju r J r o r iļ
pasākuma pieteikšanu. Taču var būt a rī tādas situācijas, kad nepieciešamība pieteic jmfl
sākumu kavē efektīvu un publisku viedokļa paušanu. Šādos gadījumos personā?’: J
liegt spontāni pulcēties un paust savu viedokli, [,.ļbūtu nepieciešams normatīvi K j'rp u iS
spontānās pulcēšanās nosacījumus un speciālu šīs brīvības īstenošanas kārtību
8. Pulcēšanās b rīv īb a s subjekts
71. Lai arī Satversmes 103. pantā nav norādīts subjekts, ku rš ir tiesīgs pulcsb.HnļJ
brīvību īstenot, šim jautājumam i r būtiska nozīme pulcēšanās brīvības īstenošana- t a j ļ
tekstā.
72. Satversme garantē “ikviena” tiesības īstenot pulcēšanās brīvību. Nav nepiecie>iiM|j
lai personas, kas vēlas rīko t sapulci, gājienu vai piketu, būtu Latvijas Republikas p n
ņ i.154 Gadījumos, kad kādas Satversmē noteiktās tiesības tiek nodrošinātas nevis v i s n
iedzīvotājiem, bet kādai noteiktai daļai, tas i r tieši norādīts konstitucionālajā n o rm l *
Tā kā Satversmes 103. pantā šāda atruna nav ietverta, ikviena persona var īstenos rmJPļ
cēšanās brīvību, neatkarīgi no valsts piederības, dzimuma, rases, ādas krāsas, va ko M
reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, piederc*
kādai mazākumtautībai, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa.
Administratīvā rajona tiesa šajā ziņā īpaši uzsvērusi: “Pats par sevifakts, kapersonām.
grasās iet miermīlīgā gājienā, piemīt kādas īpašas personiskas iezīmes, kuras atšķiras no s<ims»
rības vairākuma iezīmēm, nedodpamatu pamattiesību ierobežojumiem, vēljo vairāk tāpī: <z
Satversmes 91. pants nosaka, ka cilvēktiesības tiek īstenotas bezjebkādas diskriminācijas7 "
73. Ikviena pilntiesīga fiziskā persona var īstenot Satversmes 103. pantā noteiktāk ne
sības. Nepieciešams ņemt vērā, ka pamattiesību subjekts var būt ne tikai fiziskā perina,
bet arī personu grupa vai apvienība un privāto tiesību juridiskā persona.157
153 Satversmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 30.2.-30.3. punkts.
154 Latvijas PSR 1989. gada 28. jūlija likum s “Par sapulcēm, mītiņiem, ielu gājieniem un demonstrācr a r noteica, ka pieteikumu par sapulces, mītiņa, ielu gājiena un demonstrāciju sarīkošanai nepieņem no persiB
nām, kas nav Latvijas PSR pilsoņi (likuma 3. panta otrā dala). Tas saistījās ar to, ka Latvijas PSR K o nst::,.a i
sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju, kā arī vārda brīvību garantēja tikai pilsoņiem. Skat. P ir as
pulcēm, mītiņiem, ielu gājieniem un demonstrācijām. Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-: _ ļ *
1989. 10. augusts, Nr. 32.
155 Skat., piem., Satversmes 101. pantu, ku r noteikta Latvijas pilsoņu tiesība. Satversmes 98. panta otnpl
teikumā noteiktas personu, kurām ir Latvijas pase, tiesības, savukārt Satversmes 108. pantā noteiktas scrt
dājošo tiesības.
156Par gājiena rīkošanas atļaujas atcelšanas tiesiskumu. Administratīvā rajona tiesa. 22.07.2005. A423-L- s :
A3498-05/19. Jurista Vārds, 2005. 23. augusts, Nr. 31 (385). 20. punkts.
157Plašāk skat. Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pas^ak
un Latvijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,246.-252. lpp.; Plakane I. Cilvēktiesību
Grām.: Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004, 697.-703. ire
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Satversmes tiesa jau 2001. gadā konstatēja, ka pamattiesības iespējams attiecināt uz
_ridiskajām personām kā fizisko personu kopumu. Sava viedokļa pamatošanai Satvers—es tiesa atsaucās uz Igaunijas Republikas konstitūcijas 9. pantu un Vācijas Federatīvās
•rpublikas Pamatlikuma 19. panta trešo daļu. No šīm atsaucēm izrie t secinājums, ka
?ītversmē noteiktās personas tiesības, brīvības un pienākumi attiecināmi uz jurid iska 
i s ; personām tiktāl, ciktāl šīs tiesības, brīvības un pienākumus atbilstoši to būtībai ir ie-ržiams piemērot juridiskajām personām. Proti, ciktāl šo tiesību, brīvību un pienākumu
rč'iba pieļauj, ka tos var īstenot ne vien fiziska persona, bet arī juridiska persona.158
Ņemot vērā pulcēšanās brīvības būtību, secināms, ka šīs brīvības attiecas arī uz persogrupām vai apvienībām un privāto tiesību juridiskajām personām.159
9. Pulcēšanās b rīv īb a s ierobežošana
“4. Jautājums par kādas Satversmē noteiktās pamattiesības efektivitāti ir jautājums
šīs pamattiesības ierobežošanu. Neviena pamattiesība, izņemot tās cilvēktiesību norkas sasniegušas ius cogens normu raksturu, nav absolūta.160 Lai nodrošinātu kādas
: imattiesības īstenošanu un tajā pašā laikā aizsargātu citu personu tiesības un citas konracionālās vērtības, valsts likumdošanas ceļā nosaka pamattiesības īstenošanas kārtīrc un ierobežojumus (prasības) šo pamattiesību īstenošanā.
"5 . Līdzsvarotai un saprātīgai pulcēšanās brīvības īstenošanai ir nepieciešams, lai lir_mdošanas ceļā būtu noteikta šīs brīvības īstenošanas kārtība un iespējamie ierobežoLikumdevēju uz šādu rīcību aicina Satversmes 116. pantā expressis verbis ietverts
• - icījum s, ka Satversmes 103. pantā noteiktās pamattiesības i r iespējams ierobežot.
Tomēr nav pieļaujama patvaļīgu ierobežojumu noteikšana pamattiesību īstenošanā.
V Satversmes 116. panta izriet, ka pamattiesības ierobežojums i r pieļaujams, ja tas ir
- ::eikts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu. Š is ierobežojums ir jānosaka noteikta
eciTīmā mērķa - cita konstitucionāla ranga labuma - aizsardzībai. Ierobežojumam jābūt
■: i eciešamam demokrātiskā sabiedrībā un tam i r jābūt samērīgam ar leģitīmo mērķi,
ixra sasniegšanai šāds ierobežojums i r noteikts.
"6 . Administratīvo tiesu judikatūrā jautājums par pulcēšanās brīvības ierobežošanu
r malizēts plašāk. Administratīvās tiesas i r atzinušas, ka “miermīlīgas pulcēšanās brīvīir respektējama cilvēktiesība, kas ierobežojama tikai likumā noteiktajos gadījumos. Pie
■e-: šiem ierobežojumiem jābūt tādiem, lai tie būtu nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā,
aāuJ tiem jābūt pietiekami pamatotiem”.161
. Lai varētu ierobežot pulcēšanās brīvību, nepieciešams, lai attiecīgais ierobežomns būtu noteikts ar likum u.
Pulcēšanās brīvības īstenošanas kārtība noteikta likumā “Par sapulcēm, gājieniem un
medem”.162 Šajā likumā likumdevējs paredzējis noteiktas procedūras pulcēšanās pasākumu
s= r. ?šanai, kā arī prasības, kuras jāievēro personām, kas vēlas izmantot pulcēšanās brīvību.
■ '.ve rsm e tiesa. 2000-07-0409. 03.04.2001. Secinājumu daļas 1. punkts.
• -sv its E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
Sfc Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,248.-250. lpp; Neimanis J., Tilla A., Spüle I. Biedrības
Jfcsz-- rokasgrāmata. Rīga: Autoru izdevums, 2005, 14.-18. lpp.
•* āicversmes tiesa. 2002-04-03. 22.10.2002. Secinājumu daļas 2. punkts.
“ * --n in istratīv ā rajona tiesa. A954-04/6. 03.06.2004. Motīvu daļas 2. punkts; Administratīvās rajona tiesa.
- - ~ - -. 23.09.2004. 10. punkts.
■* f s r sipulcēm, gājieniem un piketiem: L R likums. Latvijas Vēstnesis, 1997.30. janvāris, Nr. 31/32 (746/747).
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Likumdevējs var pieņemt ari citus likum us, kuros iespējams regulēt specifiskus ru*cēšanās brīvības izmantošanas gadījumus. Tāpat likumdevējs var pilnvarot a tse ko ®
jautājumus, kas saistīti ar pulcēšanās brīvības izmantošanu, noregulēt M in istru kab
tam vai vietējo pašvaldību domēm.163
78. Satversmes 62. pantā paredzētajos gadījumos M in istru kabinets, izsludinot zraāS
muma stāvokli, var noteikt aizliegumu organizēt sapulces, m ītiņus, ielu gājienus un i monstrācijas, kā arī citus masu pasākumus (likuma “Par izņēmuma stāvokli” 13. pizuu
pirmā daļa).164
Pulcēšanās brīvības ierobežojumi izņēmuma stāvokļa apstākļos uzskatāma par ārkār
tēju pasākumu, kas vērsts uz valsts apdraudējuma novēršanu. Šādos apstākļos M inis-n.
kabinetam jānoteic nepieciešamais pasākumu kopums valsts apdraudējuma novēršzza.
Noteicot pulcēšanās brīvības ierobežojumus izņēmuma stāvokļa apstākļos, M z
tru kabinets un citas valsts varas institūcijas nav atbrīvotas no pamattiesību ie ro b e ž:^
nas nepieciešamības un samērīguma izvērtēšanas. Tomēr M in istru kabinets izņēmuza
stāvokļa apstākļos bauda plašu rīcības brīvību noteikt valsts apdraudējuma novēršuzs.
nepieciešamos pasākumus, iekams tā rīcība i r saprātīgi pamatojuma un nav vērsta
nekonstitucionālu mērķu sasniegšanu.165
79. Pulcēšanās brīvību var ierobežot, ja šādu ierobežojumu noteikšanai i r leģitžzr
mērķis, proti, citu konstitucionālo vērtību aizsardzība, kas i r ne mazāk svarīga interes:
kā pulcēšanās brīvība.166
Satversmes 116. pants kā šādas svarīgas intereses noteic citu cilvēku tiesību, derzkrātiskas valsts iekārtas, sabiedriskās kārtības, labklājības un tikumības aizsardzību.
Šie leģitīmie mērķi formulēti atbilstoši starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos ne
teiktajiem pulcēšanās brīvības ierobežojumiem.
Eiropas Padomes Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11. panzparedz, ka pulcēšanās brīvību var ierobežot, lai aizstāvētu valsts vai sabiedrības drošība.intereses, nepieļautu nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, aizsargātu veselību vai ti
kumību, vai citu cilvēku tiesības un brīvības. Savukārt Starptautiskajā paktā par pilso
niskajām un politiskajām tiesībām 21. pantā šādus ierobežojumus pieļauts noteikt vals:vai sabiedriskās kārtības interesēs, iedzīvotāju veselības un tikumības vai citu persor _
tiesību un brīvību aizsardzībai.
Papildus tam jānorāda, ka Konvencijas 11. pants neliedz noteikt likum īgus ierobežo
jum us šo tiesību izmantošanā personām, kas i r bruņoto spēku, policijas vai valsts pār
valdes sastāvā.
80. Izvērtējot pulcēšanās brīvības ierobežojumus, rūpīgi jāpārbauda ierobežojumu
samērīgums ar leģitīmo mērķi. Samērīguma princips prasa ievērot saprātīgu līdzsvaru
163 Plašāk skat. Pleps J., Meijere L. Pulcēšanās brīvības tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēma
Latvijā. Rīga: Valsts cilvēktiesību birojs, 2005, 27.-30. lpp.
164 Par izņēmuma stāvokli. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992. 31. decembrisNr. 52.
165 Pleps J. Latvijas Republikas Satversmē noteiktais izņēmuma stāvoklis un tā izsludināšanas kārtība. Likums
un Tiesības, 2004, 6. sējums, Nr. 2 (54), 49.-50. lpp.
166 Satversmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 9. punkts.
442

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

-:arp sabiedrības un personas interesēm, ja publiskā vara ierobežo pulcēšanās brīvību
eģitīmo mērķu aizsardzībai.167
81. Pulcēšanās brīvības ierobežojumi tikumības apsvērumu dēļ ir piemērojami šauri.
Tiesību doktrīna atzīst, ka pulcēšanos politisku mērķu dēļ var ierobežot kapsētās vai
.~tās svētvietās, balstoties uz tikumības apsvērumiem.168
Tikumības izpratne mainās laika gaitā līd z ar sabiedrības attīstību. Vērtējot seksuālo
“ inoritāšu jautājumu no tikumības perspektīvas, Egils Levits norādījis: “Latvijā tiek likts
:~:ekšā uzreiz gala rezultāts, kas, protams, i r liels izaicinājums tradicionālajam priekšstatam
x r tikumību. Tas noteikti i r daudz lielāks izaicinājums tradicionālajam priekšstatam par
- -.umību nekā tad, ja seksuālās minoritātes sabiedrībā tiek akceptētas palēnām. Manuprāt,
:.:gu novērtējumu par seksuālām minoritātēm un tikumību Latvijas sabiedrībā vēl nevar
Jautājums par to, vai Latvijas sabiedrība seksuālās minoritātes uzskata par tikumīgām
netikumīgām, patlaban i r attīstības stadijā un, manuprāt, vēl nav iespējams dot vienno—niīgu vērtējumu. Es uzsveru, ka šajā gadījumā runa ir par sabiedrības vērtējumu.”169
Administratīvo tiesu praksē nepārprotami atzīts, ka nevar aizliegt homoseksuālistu
-L<otos pasākumus, atsaucoties uz tikumības aizsardzību. “[..] homoseksualitāte pati par
: nav uzskatāma par “netikumību” Latvijas normatīvo aktu izpratnē. [..] Kamēr daļā
biedrības vērojama homofobija un uz aizspriedumiem balstīts viedoklis par homoseksum:āti, likums šo sociālo grupu i r ņēmis savā aizsardzībā.”170
82. Pamats pulcēšanās brīvības pasākumu ierobežošanai nevar būt arī atšķirīgs vēs~_->ko notikumu pārvērtējums vai sabiedrībai nepieņemamu viedokļu paušana. Admi* -tratīvā rajona tiesa pamatoti i r norādījusi, ka
šāda veida lietās [..] tiesa atturas
j-l-.ē rtē t viedokļus par atsevišķu vēsturisko notikumu nozīmi. Šāda tiesas nostāja ir pa
rotāta ar to, ka secinājumi, kas tiek izdarīti, analizējot vēsturiskā notikuma nozīmi, var
: ::ski atšķirties, ņemot vērā, ka personas izvēlas dažādus vērtēšanas kritērijus. Tiesa pēc
'rrīr.bas nevar noteikt, ka sabiedrībā i r tiesiski atļauts tikai viens viedoklis par kāda vēstunotikuma nozīmi, savukārt v isi pārējie viedokļi ir aizliedzami. Šāda pieeja novestu
j k viedokļu cenzūras, kas demokrātiskā valstī ir aizliegta”.171
83. Rūpīga pamattiesību ierobežošanas izvērtēšana nepieciešama gadījumos, kad
paostais viedoklis varētu raisīt vardarbīgu pretdarbību.
Augstākās tiesas Senāts secinājis, ka, realizējot pulcēšanās brīvību, kas ir saistīta ar
-n ā kum a iedzīvotāju grupu atšķirīgu ideju un uzskatu paušanu, lielā mērā i r sagaidār i - citādi domājošas sabiedrības daļas pretreakcijas. Taču šāda apdraudējuma iespējar ra pati par sevi nevar liegt pulcēšanās tiesību izmantošanu.172
• Mr.ersmes tiesa. 2006-03-0106. 23.11.2006. 27. punkts.
“ • wak M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. Kehl am Rhein; Strasbourg;
r.gton: Engel, 1993, p. 382.
• >edliņa I. Vairākuma priekšstati un minoritātes tiesības. Intervija ar Egilu Levitu. Pieejams: http://www.
fn:r^.lv/temas/cilvektiesibas/l 0603/.
9 -^ministratīvā rajona tiesa. A3498-05/19. 22.07.2005. 16.3. un 19.3.3. punkts.
-_L-ninistratīvā rajona tiesa. A420672710. 29.06.2010. 22. punkts.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 15.11.2007. SKA-442/2007. 3.4. un
'€ arakts.
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“Pulcēšanās brīvības ierobežošanas pamatā nevar būt jebkura saņemtā inform.l: u
iespējamo pretdarbību, tajā skaitā fizisku . Pretējā gadījumā iespējama situācija, k s s
domājoša sabiedrības dala (a rī atsevišķi cilvēki) jebkurā gadījumā, izplatot šādu
ciju, var panākt sev vēlamu citu cilvēku pulcēšanās brīvības ierobežošanu.”1'3
84. Vērtējot pulcēšanās brīvības ierobežojumus, “ir jāievēro Eiropas Drošības -jm
darbības organizācijas [vadlīnijās] ieteiktā prezumpcija, ka visos gadījumos prič>j^mM
dodama pasākuma rīkošanai”.174
Kā norādījis Augstākās tiesas Senāts: “Ja pamattiesības ierobežojums ir nepiecuša■
jāraugās, lai pamattiesības izmantošana netiek liegta vispār, bet ir realizējama, ir>
nosacījumus, kas pilnā mērā varētu neatbilst ierobežotās personas sākotnējai iecere. m
85. Ja pulcēšanās brīvības ierobežojumi tiek noteikti ar mērķi aizsargāt sabiezina»
drošību vai sabiedrisko kārtību, jābūt pamatojumam par iespējamiem apdraudēju—
“Drošība” nav buramvārds, ar kuru valdība spēj attaisnot jebkuru rīcību.176
Pulcēšanās brīvības ierobežojums būtu attaisnojams tikai tad, ja konkrētajos ap>āM
ļos veicamie pasākumi apdraudējuma novēršanai būtu tik lie li un apjomīgi, ka to v e s »
na nebūtu saprātīga.177 Tomēr šāds apdraudējums i r rūpīgi izvērtējams un pamato in * .
Jebkurā gadījumā nav pieļaujams atsaukties uz vispārējiem un abstraktiem apdrau:: i
ma riskiem . Tāpat apšaubāms, vai nav iespējams nodrošināt tādu pulcēšanās p asākta*
norisi, kas notiek regulāri un valsts institūcijas var prognozēt iespējamos pretden 3trāciju risku s.178
86. “Vienas sabiedrības grupas iebildumi pret citas sabiedrības grupas uzskatiem ur. ag
resīvu pretpasākumu iespējama rīkošana nedrīkst būt par vienīgo pamatu šīs citas
pulcēšanās brīvības ierobežojumiem. [..] demokrātiska valsts i r atbildīga par konstitūsm
noteiktās pulcēšanās brīvības efektīvu īstenošanu (tostarp valstij jānodrošina, lai mieram
līga pulcēšanās notiktu netraucēti un tās dalībnieki būtu aizsargāti no attiecīgā pasākuma
pretiniekiem), un š ī brīvība var tikt ierobežota tikai Satversmē noteiktajos gadījumos.
m
prasa svarīgu sabiedrības interešu aizsardzība un ja tiek ievērots samērīguma princips

173 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 10.03.2010. SKA-34/2010. 13. punkts.
174Administratīvā rajona tiesa. A5085-08/12. 14.03.2008. 23.1. punkts.
175Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 15.11.2007. SKA-442/2007. 3.3. punkts.
176Barak A. T he Judge in a Democracy. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006, p. 301.
177 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 15.11.2007. SKA-442/2007. 3.9.
6. punkts.
178Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 10.03.2010. SKA-34/2010.13.-18. punkts.
179Turpat, 17. punkts.
444

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

! 04. Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā
veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar
esniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības,
.kvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā.
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A. Ievads
1. Tie sīb a s vē rstie s ar iesnieg um u u n tiesības u z a tb ild i
1.
Satversmes 104. pants sastāv no diviem teikumiem. Pirm ais teikums ietver divas
■fc- : i>: tiesības vērsties ar iesniegumiem un tiesības saņemt atbildi. Otrais teikums dod
* r i č i uz atbildes valodu.
2.
Komentējamā pantā minētās tiesības saistāmas ar citiem Satversmes pantiem,
(■
pēc būtības ietver arī procesuālās tiesības, kas ļauj īstenot citas Satversmē minētās
aese-as. Jo īpaši šajā sakarā minams 90. pants (tiesības zināt savas tiesības), 100. pana : rmajā teikumā noteiktās tiesības b rīvi iegūt informāciju,1 101. panta pirmais teiļhmci- atbilstoši kuram pilsonim i r tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā
R fcc.

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departam ents. 08.06.2007. SKA-194./2007.
445

104. pants

arī 115. pants, atbilstoši kuram valsts sniedz ziņas par vides stāvokli. Tāpat pant>
ar 4. pantu, kas noteic, ka valsts valoda i r latviešu valoda.
3.
Tiesības vērsties ar iesniegumiem vēsturiski attīstījās kā vispārēju iesnlejm m ļ
(petīciju) tiesības - tiesības sūdzēties un izteikt lūgumus monarham vai augs:L-_ _nt
valsts orgānam vai orgāniem. Vairumā konstitūciju joprojām tiek garantētas tika:
rējo iesniegumu (petīciju) tiesības (angļu vai. - right to petition, vācu vai. - Petition;-J Ê Ê
franču val. - droit de pétition).
4. Tomēr komentējamais pants, tāpat arī dažu valstu, piemēram, Austrijas. G n J
ķijas un Igaunijas, konstitūcijas ietver arī tiesības uz atbildi. Turklā t atbilde var tu : pm
atbilde uz iesniegumu, gan atbilde uz personas lūgumu pieņemt tai labvēlīgu lēmun: _ sa
sniegt uzziņu, gan atbilde uz informācijas pieprasījumu.
2. T ie s īb u vē rstie s ar iesnieg um u vē stu risk ā a ttīstīb a
5.
Kā jau minēts iepriekš, tiesības vērsties ar iesniegumu un saņemt atbildi
tījušās kā vispārēju iesniegumu (petīciju) tiesības. Par iesniegumu tiesību pirmo d :
mentu var saukt Anglijas Lielo Brīvības hartu2 (Magna Carta), ku ru 1215. gadā baronspiediena rezultātā parakstīja Anglijas karalis Džons Bezzemis (Joan Plantagenets, ‘otb
Lackland). Š ī harta bija pirmais dokuments, kas nedaudz ierobežoja absolūto karaa
varu, un tajā tika ierakstīts, ka baroni var sūdzēties par viņiem nodarīto netaisnību 7 »
61. pantā bija teikts: “Ja mēs, mūsu tiesa, mūsu tiesu izpildītāji vai kāds no mūsu ierī-u
ņiem kādam nodara kādu pārestību vai pārkāpj kādu miera vai drošības noteikum_ n
pārkāpums i r darīts zināms četriem no iepriekš minētajiem 25 baroniem, minēta :en
baroniem i r jānāk pie mums vai pie tiesas, ja mēs esam ārpus karalistes, un jāpaz_r®
par nodarījumu un jāprasa tūlītējs atlīdzinājums”.3 Kaut arī tiesības tika piešķirtas tor-a.
karaļa ieceltajiem 25 baroniem, viņiem tomēr bija tiesības sūdzēties, ja viņiem šķita, a
ir nodarīta netaisnība. Vēlāk iesniegumu tiesības tika nostiprinātas Anglijas 1689. s.^—
Tiesību deklarācijā4 (B ill of Rights), kurā bija noteikts, ka karalim var iesniegt sūdzība
nebaidoties no soda.5
6.
Septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā gadsimtā iesniegumu tiesības attīstījās ari
Amerikas Savienotajās Valstīs. 1641. gadā Masačūsetsas (tajā laikā B ritu kolonija) B rīv ī
bu likuma6 (Body of Liberties) 12. pantā tika noteikts, ka ikviens var iesniegt p rie kšlikmu, sūdzību, iesniegumu, informāciju. No 1776. līd z 1783. gadam iesniegumu tiesībitika iekļautas vairāku Amerikas štatu konstitūcijās. Iesniegumu tiesības 1787. gada ASV
konstitūcijā tika iekļautas ar tās pirmo labojumu 1791. gadā (pirmais labojums ietve 2Magna Carta. Pieejams: www.webmesh.co.uk/magnacarta.htm.
3Angļu vai.: ” (..) i f we, or our Justiciary, or our bailiffs, or any of our officers, shall have injured any one in
thing, or shall have violated any article of the peace or security, and the injury shall have been shown t o fr- of the aforesaid twenty-five Barons, the said four Barons shall come to us, or to our Justiciary i f we be out ~
the kingdom, and making known to us the excess committed, petition that we cause that excess to be redresawithout delay (..)”
4B ill of Rights. Pieejams: www.webmesh.co.uk/englishbillofrightsl689.htm .
5Angļu val.: “It is the right of the subjects to petition the King and all commitments and prosecutions fo r suer,
petitioning are illegal.”
6English B ill of rights. Pieejams: http://history.hanover.edu/texts/masslib.htm.
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r:ecas brīvības - reliģijas, vārda, preses, pulcēšanās un iesniegumu brīvību). Labojumā
rna paredzētas tiesības sūdzēties, lai kompensētu pārestību. Labojums ietver tikai tiesīr i i iesniegt vispārēju iesniegumu, taču neuzliek pienākumu valdībai atbildēt.
7.
19. gadsimta sākumā iesniegumu tiesības bija pazīstamas daudzās valstīs, turviāt tās tika piešķirtas visām personām neatkarīgi no vecuma. Izņēmums bija Itālija, ku r
s i nstitūcijā bija ierakstīts, ka iesniegumu tiesības var izmantot tikai pilngadīgie. Savu
kārt Francijā iesniegumu tiesības bija piešķirtas pat ārvalstniekiem, kas nedzīvo FranciI Šādas tiesības bija arī notiesātām personām.7
8.
Krievijā 1810. gadā tika izveidota Lūgumrakstu komisija (Комисая прошенш),
t ī i pieņēma monarham rakstītos iesniegumus. V is i lūgumraksti tika iedalīti trīs kate: rijās: 1) sūdzības, 2) žēlastības un apbalvošanas lūgumi, 3) likumprojekti. Atbilstoši
_-:jmam sūdzības varēja iesniegt tikai par augstākajām amatpersonām, taču praksē tās
r - i iesniegtas un pieņemtas arī par citiem ierēdņiem. Šo iesniegumu sistēma Krie vii. nedaudz tika reformēta 1835. gadā un 1881. gadā, kad tika izveidota īpaša U z Aug-clkā vārda iesniegto lūgumrakstu kanceleja (Канцеляр1я прошенш на Высочайшее
приносимыхъ). 1881. gada likumā bija noteikts, ka netiek pieņemtas nekārtīgi
:~::-'Юрядочно) vai bezsakarīgi uzrakstītas, kā arī nepiedienīgus izteikumus saturošas
-;_izības un iesniegumi. Līd z 1890. gadam tika pieņemtas arī telegrammas, taču pēc
i — Valsts padome secināja, ka telegramma nav piedienīga forma, lai vērstos pie “svētās
- onarha personas”(Священной Особе Монарха). Lai sūdzētos par augstākām amatrtr>onām, bija noteikts termiņš - četri mēneši. Likumā bija noteikta arī sūdzību un ie
siegum u izskatīšanas kārtība.8
3. Tie sīb a s v ē rstie s ar iesnieg um u u n saņem t a tb ild i
sta rp ta u tisk a jo s cilvēktiesību dokum entos
9.
Tiesības vērsties ar iesniegumu un saņemt atbildi 1948. gada 10. decembra
\NO Starptautiskajā Cilvēktiesību deklarācijā nav tieši minētas, taču tās saistāmas ar
1. rantā minētajām tiesībām piedalīties valsts pārvaldē. Līd zīg i šīs tiesības noteiktas arī
gada 16. decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām
25l pantā.
10. Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības kon’■ETciia tiesības vērsties ar iesniegumiem un saņemt atbildi atsevišķā pantā neparedz,
jč a Konvencijas 10. pantā, kas attiecas uz vārda brīvību, ietvertas tiesības saņemt
■Bc rmāciju.
Eiropas Cilvēktiesību tiesa šīs tiesības sākotnēji tika interpretējusi diezgan šauri un
zre d n ā ju si tikai uz tiesībām saņemt tādu informāciju, ko pārējie i r gatavi sniegt.9 Tor e r 2009. gada 14. aprīļa spriedumā lietā Tdrsasdg a Szabadsāgjogokert pret Ungāriju,10
^новъ Н . М. Русское государственное право. Томъ II. Особенная часть. С.-Петербургъ:
!ый магазинъ А. Ф. Цинзерлинга, 1892, с. 362.
с 366.
P. Taking a case to the European Court of Human Rights. London: Blackstone Press Limited, 2001,
s-priedums Tdrsasdg a Szabadsdgjogokert v. Hungary. 37374/05, 14-04-2009.
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kurā nevalstiska organizācija sūdzējās par to, ka Konstitucionālā tiesa tai nebija >- -'s a j
si informāciju, Eiropas Cilvēktiesību tiesa norādīja, ka sabiedrības locekļiem ir tzesna
saņemt sabiedrībai nozīmīgu informāciju. Jo īpaši tas attiecas uz žurnālistiem, ta_~ am
pilsoniskā sabiedrība i r būtisks sabiedriskās debates elements. Tāpat kā žurnā Lr_ am
sabiedriskās organizācijas uzskatāmas par demokrātijas “sargsuni”.11
4. Tie sīb a s v ē rstie s ar iesnieg um u u n saņem t a tb ild i E iro p a s Savienību
11. Eiropas Kopienā vispārējo iesniegumu tiesības tiek īstenotas kopš 1963. zjim.
kad tās tika iekļautas Eiropas Parlamenta kārtības ru llī. Savukārt 1989. gada 12.
tika noslēgts līgums starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Kom isiju, kas noteica
bību iesniegumu jomā. A rī Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Kopējās asamblejas k ž l f l
bas ru llis 1952.-1953. gadā un pēc tam Eiropas Parlamentārās asamblejas kārtības ra ti»
no 1958. gada paredzēja iesniegumu izskatīšanas kārtību.12
12. Eiropas Savienības līguma 227. pants (bijušais 194. pants) noteic: jebkurai- E i
ropas Savienības pilsonim, kā arī jebkurai fiziska i personai, kas dzīvo kādā dalībv-uSL
vai jurid iska i personai, kurai i r juridiskā adrese kādā dalībvalstī, i r tiesības indhiu.al
vai arī kopā ar citiem pilsoņiem vai personām iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlair.e'as
par jautājumiem, kas i r Savienības kompetencē un kas tieši skar šo pilsoni vai pers-cau.
Tādējādi tiesības uz iesniegumu i r tikai jautājumā, kas skar personas tiesības vai intewses, kā arī neaptver Eiropas Savienības otro (kopējā ārējā un drošības politika) un t r e ji
(iekšlietu un tieslietu sadarbība krimināllietās) pīlāru.13
13. Eiropas Parlamenta reglamenta 191.-193. pants noteic kārtību, kādā tiek ne
ņemti un izskatīti lūgumraksti. Ja tiek konstatēts, ka iesniegums neatbilst prasībām rā 
to tiek paziņots iesniedzējam.14 Ja persona vēlas sūdzēties par sliktu pārvaldi Eiro*p»
institūcijās, viņai jāvēršas pie Eiropas tiesībsarga (ombudsmeņa).15
14. Tiesības vērsties ar iesniegumu i r iekļautas Eiropas Savienības pamattiesību har
tas1641.-44. pantā. Tā 41. pants (tiesības uz labu pārvaldību) noteic, ka ikvienai persc rat
i r tiesības uz objektīvu, godīgu un pieņemamā termiņā veiktu jautājumu izskatīšanu m
vienības iestādēs un struktūrās. Šīs tiesības ietver tiesības tikt uzklausītai pirm s nelabvē
līga lēmuma, tiesības piekļūt materiāliem, kas uz to attiecas (šīs tiesības gan ir ierobe: >
tas), tiesības uz pamatotu lēmumu. Ikviena persona d rīkst rakstīt Savienības iestāde izmantojot kādu no Līgumu valodām, un atbildei ir jābūt tajā pašā valodā.
Hartas 42. pants (tiesības piekļūt dokumentiem) paredz ikvienam tiesības piekļūt Sa
vienības iestāžu un struktūru dokumentiem neatkarīgi no to veida. Savukārt 43. pan3
11 E C T spriedums Tdrsasäg a Szabadsdgjogokērt v. Hungary. 37374/05, 14-04-2009. 27. un 28. punkts.
12The right of petition. Pieejams: www.ena.lu/right-petition-020101418.html.
13 Skat. Meyer J. Kommentar zu r Chart der Grundrechte der Europäische Union. Baden-Baden: Nomos Yer
lagsgesellschaft, 2003, S. 477.
14 Eiropas Parlamenta Reglaments. Pieejams: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//E?
TEXT+RULES-EP+200903ū9+TOC+DOC+XML+VO//LR&language=LR#top
15 European Parliament, Petitions. Pieejams: www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisps-.
do?id=49.
16Eiropas Savienības pamattiesību harta. Oficiālais Vēstnesis C 303, 2007. 14. decembris Pieejams: www.-:^.lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LR.01000101.htm .
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Eiropas ombuds) noteic, ka ikvienam i r tiesības vērsties pie Eiropas ombuda ar sūdzī: Im par Savienības iestāžu vai struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, izņemot
«_ūmes, ko, pildot tiesu iestādes pienākumus, pieļāvusi Eiropas Savienības tiesa. Hartas
— pants (tiesības iesniegt lūgumrakstu) noteic tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas
Parlamentam.
Atbilstoši Hartas 52. panta otrajai daļai un saistībā ar Eiropas Savienības līguma
1-4. pantu17 iesniegumam jāattiecas uz Eiropas Savienības darbības sfēru un attiecīgajai
:-:'Sonai jābūt skartai tieši.18
Var minēt arī Eiropas Savienības pamattiesību hartas 11. pantu, kas noteic tiesības uz
irda brīvību. Taču tas noteic, ka šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un brīvību saņemt un
z r atīt informāciju vai idejas bez valsts iestāžu iejaukšanās. Līd z ar to harta paredz nevis
3»: rāvās tiesības, kā tas i r komentējamā Satversmes pantā, bet gan negatīvās tiesības v z~ Ikum u neiejaukties.
r Tie sīb a s vē rstie s ar iesnieg um u u n saņem t a tb ild i c itu v a lstu k o n stitū c ijā s
15. Tiesības vērsties ar iesniegumu un saņemt atbildi citu valstu konstitūcijās lielāfcrc:e> ir nostiprinātas kā vispārēju iesniegumu (petīciju) tiesības. Taču vairākas konstiA c i- ietver arī tiesības uz atbildi, turklāt nosakot pat termiņu un atbildību par atbildes
it-'-uegšanu.
16. Daļā ārvalstu (piemēram, Beļģijas, Nīderlandes, Portugāles, Slovēnijas, Ungārist- Vācijas, arī Krievijas) konstitūcijās iesniegumu tiesības ir noteiktas samērā vispārīņ
lakoniski - tikai kā tiesības vērsties ar iesniegumiem. Atsevišķās konstitūcijās šīs
fc&bas paredzētas kā tiesības vērsties pie likumdevēja. Piemēram, Itālijas konstitūcijas
S L rīn tā noteikts, ka visiem iedzīvotājiem i r tiesības iesniegt iesniegumu palātās, pra
s u kumdošanas pasākumus vai sabiedrības vajadzību apmierināšanu. Turklā t Dānijas
k ~-: :ūcijā iesniegumu tiesības paredzētas diezgan ierobežotā apjomā: iesniegumi var
tfsrr .esniegti parlamentā tikai ar tās locekļa starpniecību (54. pants).
1
Atsevišķu valstu konstitūcijās ietverti ierobežojumi attiecībā uz iesniegumu sam r r Piemēram, Slovākijas konstitūcijas 27. pantā un Čehijas Pamattiesību un brīvību
■■tas 18. pantā papildus tiesībām vērsties ar iesniegumu noteikts arī, ka iesniegumi neia r r k t izmantoti ar m ērķi pārkāpt pamattiesības un brīvības, kā arī nevar tikt izmantoti,
m e:ekmētu tiesu neatkarību.
13.
Vairāku valstu konstitūcijās noteiktas arī papildu garantijas. Piemēram, Lie tu 
v i _r. Polijas konstitūcijā norādīts, ka iesniegumu īstenošanas procesu nosaka likum s,
k c c « konstitūcijas 33. pants paredz ari pienākumu paziņot par iesnieguma saņemša\ustrijas konstitūcijas 10. pants papildus noteic, ka iesniegumu tiesības nevar radīt
: nai nelabvēlīgas sekas, kā arī termiņu atbildes sniegšanai - uz iesniegumu jāatbild
—ēnešu laikā. Savukārt Kip ra s konstitūcijas D pielikuma I I daļas 29. pants paredz
u (nedrīkst pārsniegt 30 dienas) atbildes saņemšanu un atbildes nesaņemšanas ga
feīaoēiais 227. pants. Eiropas Savienības pamattiesību harta. Oficiālais Vēstnesis C 303, 2007.
■Decembris.
of Fundamental Rights of the European Union. Pieejams: www.europarl.europa.eu/comparl/libe/
Zart44/default_en.htm.
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dījumā tiesības vērsties tiesā; ja attiecīgajai personai lēmums i r nelabvēlīgs vai ja lē=uaB
personai nav paziņots noteiktajā termiņā, persona var vērsties kompetentā tiesā.
19. Salīdzinoši daudz par iesniegumu tiesībām minēts Igaunijas un Grieķijas kamšM
tūcijās. Tā Igaunijas konstitūcija ietver gan papildu ierobežojumus, gan tiesības a~ ±J »
uz atbildi un atbildes valodu. Igaunijas konstitūcijas 44. pants noteic, ka ikviens vi_*
»
saņemt informāciju, kas i r iegūta sabiedrības vajadzībām. Valsts un pašvaldības . ' -cnāļ
cijām un to amatpersonām atbilstoši likumā noteiktajam procesam ir pienākums
informāciju par to darbību Igaunijas pilsonim pēc viņa pieprasījuma, izņemot infcnaāM
ju, kuras atklāšana ir aizliegta ar likum u, un informāciju, kura domāta iekšējai liet :san*.
46. pantā noteikts, ka ikvienam i r tiesības vērsties iestādēs, pašvaldībās un pie to am aņM
sonām ar iesniegumiem, bet atbildes procesu nosaka likum s. Savukārt 51. pants n>:oafl
ka ikvienam ir tiesības vērsties pie valsts un pašvaldības institūcijām un to amatper- zjm
Igaunijā un saņemt atbildi igauņu valodā. Apgabalos, ku r vismaz puse no pastāv
ai
iedzīvotājiem pieder pie nacionālās minoritātes, ikvienam ir tiesības saņemt atbūr
valsts un pašvaldības institūcijām un to amatpersonām nacionālās minoritātes valoci.
20. Savukārt Grieķijas konstitūcijas 10. pants satur arī termiņu atbildei un korr p u l
sācijas saņemšanu par šā termiņa neievērošanu. Tas noteic, ka atbildei jābūt sniegta ml
dienu laikā, bet gadījumā, ja termiņš netiek ievērots vai ir sniegts prettiesisks atteikuma
papildus citām likumā noteiktajām sankcijām un sekām, iesniedzējam atbilstos:
mam tiek izmaksāta speciāla kompensācija.19Tāpat šis pants paredz, ka iesniedzēja >;•ie
šana par pārkāpumu, ko satur iesniegums, pieļaujama tikai pēc tam, kad institūcija. & jo h
iesniegums iesniegts, paziņojusi galīgo lēmumu un ja šī institūcija ir devusi tam atķ_ra.

B. Satversmes 104. panta ģenēze
1.
Tie sīb a s v ē rstie s ar iesnieg um u p irm sk a ra La tv ija s
ko n stitu c io n ā la jo s dokum entos u n 1991. gada 10. decembra
ko nstitucio nā la jā lik u m ā “ P a r cilvēka u n p ilso ņa tiesīb ām u n p ie nā kum ie ~”
21. 1922. gada Satversmes I I daļas projektā tiesības vērsties ar iesniegumiem
iestādēs nebija ietvertas.20
22. 1991. gada 10. decembra konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesību m
pienākumi”21 34. pantā bija noteikts: katram i r tiesības griezties valsts varas un p ā rv u .js
institūcijās ar individuāliem vai kolektīviem iesniegumiem, priekšlikumiem un sant-nr
atbildi likumā noteiktajā kārtībā.
23. Satversmes 104. panta otrais teikums tādā redakcijā, kādā tas ir pašlaik, ir u
teikts ar 2002. gada 30. aprīļa grozījumiem. Sākotnēji šajā pantā nebija otrā teiku-n.
pirmajā teikumā ari nebija atsauces, ka tiesības vērsties ir likumā paredzētā veidā. Puns
bija izteikts šādi: ikvienam i r tiesības vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesn:rā
miem un saņemt atbildi pēc būtības.
19Šis noteikums ir spēkā tikai no 2002. gada.
20 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkum s (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra. 20 ifc.
Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana.
21 Konstitucionālais likum s “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Ptu^-taz
un Valdības Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
450

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

C. Satversmes 104. panta juridiskā konstrukcija un saturs
1. T ie s īb u sa tu rs u n piemērošana
24. Komentējamajā pantā i r nostiprinātas valsts pozitīvās tiesības - valstij nevis jā.ru ra s no iejaukšanās personas privātajā dzīvē, bet gan jāveic pozitīva darbība - jāpie:em iesniegums un jāsniedz atbilde.
25. Pantā minētās tiesības ir procesuālas tiesības, kas palīdz īstenot citos Satversmes
r mtos un citos normatīvajos aktos noteiktās materiālās tiesības.
Tiesības vērsties ar iesniegumu i r svarīgas tiesības ne tikai indivīdam, bet arī valsts
rīrvaldes iestādēm - tādā veidā tās var iegūt informāciju un novērst pieļautās kļūdas.
Likumdevējs tādā veidā var iegūt informāciju par nepilnībām normatīvajos aktos un
' trieciešamību tos labot.22 Vācijā vispārējo iesniegumu (petīciju) tiesības tiek uzskatītas
r-ir izpildvaras ārējās kontroles veidu.23 Jau 19. gadsimta sākumā uzskatīja, ka iesnier_~ . J tiesības dod iespēju privātpersonām valsts institūcijām darīt zināmas nepilnības
* “ latīvajos aktos, kā arī valsts pārvaldes ļaunprātības, kļūdas un nevīžības, kuras nevar
adclit ar pastāvošajiem kontroles un apstrīdēšanas mehānismiem. Lai varētu spriest par
r . vai cilvēki ar valsts pārvaldes darbību i r apmierināti, ir jābūt iespējām iedzīvotājiem
e-n:egt sūdzības vai aizrādījumus par tās darbību. Tas noved pie vispārējo iesniegumu
uesību garantēšanas, t.i., pilsoņa tiesībām vērsties pie valsts varas ar dažāda veida sūdzī* ē = un lūgumiem, kuros norādītas pastāvošās kārtības nepilnības.24
26. Iesniegums var būt gan sūdzība, gan priekšlikum s, gan lūgums, un tas var attiekЙкз ; in uz personiskajām, gan sabiedriskajām interesēm.
2 ". Tā kā pants paredz, ka tiesības i r īstenojamas likumā paredzētajā veidā, tad šo
ies:?u īstenošanai ar likum u var būt noteikti ierobežojumi.
2. L ik u m ā paredzētajā veidā
!■>. Komentējamais pants noteic, ka tiesības vērsties ar iesniegumu ir likumā pareveidā. Tas nozīmē, ka liku m s var noteikt iesnieguma formu, saturu, valodu un
a o s aspektus.
29.
Nozīmīgākie liku m i, kas regulē tiesības vērsties ar iesniegumiem un saņemt atm c ir Administratīvā procesa likum s un Iesniegumu liku m s25. Speciālajās tiesību norar noteikt arī citas prasības iesnieguma formai un saturam.
71.
piemēram, iesniegums atbilstoši minētajiem normatīvajiem aktiem var būt ie■Cier-i gan mutvārdos, gan rakstveidā. Mutvārdu iesniegumu iestāde noformē rakst
niec.i. un iesniedzējs to paraksta. Taču atsevišķi normatīvie akti noteic prasību iesniegt
fcc eida iesniegumu. Piemēram, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”2623,’panm ošanas dokumenta pieteikšanai paredzēta rakstveida iesnieguma forma.
lia rte r of Fundamental Rights of the European Union. Article 44. Right to petiton. Pieejams: http://
- :oarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art44/default_en.htm#2.
H. J., Rubel R„ Sebastian F., Heselhaus F. M. Allgemeines Verwaltungsrescht. 3 Auflage. Miinchen:
id, 2003, S. 330.
>въ H . М. Русское государственное право. Томъ II. Особенная часть. С.-Петербургъ:
магазинъ А. Ф. Цинзерлинга, 1892, с. 361.
u likums: L R likums. Latvijas Vēstnesis, 2007.11. oktobris, Nr. 164 (3740).
uz vidi novērtējumu: L R likums. Latvijas Vēstnesis, 1998.30. oktobris, Nr. 322/325 (1383/1386).
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30. Adm inistratīvā procesa likum s regulē kārtību, kādā izskatāmi iesniegurr.. sa
ros persona lūdz kāda sev aktuāla jautājuma risinājum u (parasti - labvēlīga a d m im sn ļ
tīvā akta izdošanu vai faktiskās rīcības veikšanu). Iesniedzēja tiesības vērsties ar
iesniegumu parasti izrie t no kāda cita likuma, piemēram, tiesības lūgt pensijas p ie k a ļ
šanu izrie t no likuma “Par valsts pensijām”, tiesības lūgt uzturēšanās atļauju izrle:
Imigrācijas likuma utt.
31. Administratīvā procesa likuma 9. nodaļa paredz arī privātpersonas tiesības ur Ka
ziņu. U zziņu persona pieprasa, lai noskaidrotu sev neskaidru tiesību jautājumu ko n-rra
situācijā.27 Piemēram, persona var lūgt Valsts ieņēmumu dienestam uzziņu par to, «.aili
nodokļu likme ir piemērojama importējamai precei.28 Tiesības uz uzziņu lielā mērā šssJB
tas ar Satversmes 90. pantu, atbilstoši kuram ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.
32. Iesniegumu likuma galvenais mērķis, ku rš nostiprināts arī tā 1. pantā, ir veicīsā
privātpersonas līdzdalību valsts pārvaldē. Šis likum s nosaka kārtību, kādā privātpers :•
iesniedz un iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus, i z s is «
dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikuma _
jautājums, un atbild uz to, kā arī nosaka kārtību, kādā iestāde pieņem apmeklētājus.
Iesniegumu likum s lielā mērā ietver tās tiesības, kas vēsturiski ir attīstījušās kā v:>r.
rējo iesniegumu (petīciju)29 tiesības. Iesniegumu tiesības piešķir iespēju ne tikai žēlcd s
par netaisnību, ko cilvēki jūt, bet arī ietekmēt izmaiņas uz labu. Tāpēc iespējams iesr.irsr
arī kolektīvos iesniegumus. A rī biedrībām un nodibinājumiem, sniedzot iesniegurr
valsts institūcijās, ir būtiska loma sabiedrības dzīvē.
33. Viena no iesniegumu tiesību izpausmēm i r nostiprināta likuma “Par pilsētas o : mes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”3010. par
2. punktā, atbilstoši kuram deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir pienākums izskatīt ie
dzīvotāju sūdzības un iesniegumus un sniegt atbildi likumā noteiktajā kārtībā un terrr.
ņā, kā arī ne retāk kā re izi divos mēnešos rīko t iedzīvotāju pieņemšanu.
34. īpaši pieminams ir arī Informācijas atklātības likum s.31 Tā m ērķis ir nod:
šināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestidei atbilstoši tās kompetencei i r pienākums radīt. Šis likum s nosaka vienotu kārtību
kādā privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju iestādē un to izmantot. Informāci i-pieprasījumi attiecas uz jau gatavu informāciju, kura parasti papildus nav jāapstrādl K
Informācijas atklātības likuma 11. pantā noteiktas prasības ierobežotas pieejamības in
formāciju pieprasīšanai - to pieprasa rakstveidā, un persona pamato savu pieprasījurr _
un norāda mērķi, kādam tā tiks izmantota.
27 Skat. ari Jarinovska K. Priekšlikumu un sūdzību tiesiskais regulējums. Pašreizējā situācija un nākotne. Junsci
Vārds, 2004. 3. aprīlis, Nr. 14, 15. lpp.
28 Skat., piem., Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 14.02.2008. SKA-34/2008.
29Tiesību literatūrā minēts arī termins “žēlaba”. Skat. Jarinovska K. Priekšlikumu un sūdzību tiesiskais reguJjums. Pašreizējā situācija un nākotne. Jurista Vārds, 2004. 3. aprīlis, Nr. 14.
30 Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu: L R likum s. Latvijas Vēstnes-:
1994. 30. marts, Nr. 39 (170).
31 Informācijas atklātības liku m s: L R liku m s. Latvijas Vēstnesis, 1998. 6. novembris, N r. 334/355
(1395/1396).
32 Pastars E. Iesniegumu likuma un citu likumu mijiedarbība. Jurista Vārds, 2007. 4. decembris, Nr. 49.
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35. Svarīgi minēt arī Tiesībsarga lik u m u 33. Tā 23. pantā ir noteiktas tiesības vērsties
~e>ībsarga birojā ar iesniegumu. Birojam adresētie iesniegumi, kurus nosūta personas,
££5 atrodas militārajā dienestā, ārpusģimenes aprūpes un audzināšanas iestādēs vai slēģ
is upa iestādēs, un biroja atbildes uz tiem netiek pakļautas normatīvajos aktos noteiktas l rārbaudei un nekavējoties tiek nodotas adresātam (par minētā iesnieguma savlaicīgu
Te sniegšanu vai satura pārbaudīšanu un izpaušanu atbildīgās personas saucamas pie
ūc_mā noteiktās atbildības).
36. Savukārt M in istru kabineta kārtības ruļļa34 pirmajā daļā noteikta kārtība, kādā
■cr■iistiskā s organizācijas un sociālie partneri izskatīšanai M in istru kabineta vai tā ko
mme-as sēdē i r tiesīgi iesniegt plānošanas dokumenta projektus, tiesību akta projektus
«11 informatīvos ziņojumus.
3
". Atbilstoši Valsts valodas likuma35 10. pantam iesniegumam ir jābūt latviešu vaBm īL Atbilstoši šā panta otrajai daļai valsts un pašvaldību iestādes var pieņemt no pert o iīm dokumentus mazākumtautību valodās gadījumā, ja tas ir personas iesniegums
pnÜBdias vai ārstniecības iestādei, glābšanas dienestam vai citai iestādei steidzamos meĀčnskā s palīdzības izsaukuma gadījumos, noziegumu izdarīšanas vai citu likumpārkāpnco gadījumos, kā arī tad, kad tiek izsaukta neatliekamā palīdzība ugunsgrēka, avāris> i: citos nelaimes gadījumos. Atbilstoši šā panta ceturtajai daļai bez tulkojuma valsts
c i iestādes var pieņemt arī no ārvalstīm saņemtos dokumentus.
3-S. Satversme noteic, ka atbildei i r jābūt noteiktā termiņā. Vairumā valstu arī li: - nav noteikti konkrēti atbildes termiņi, bet tiek pieņemts, ka atbildei jābūt satermiņā vai bez nepamatotas kavēšanās. Taču Latvijas likumdevējs likum os un
normatīvajos aktos i r noteicis konkrētu atbildes termiņu. Tā, piemēram, atbilstoši
_d *rr: nīst rat īvā procesa likuma 64. pantam administratīvais akts jāizdod mēneša laikā
tm - ' “.iegurņa saņemšanas dienas, taču šo termiņu objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt.
c= : :um u likuma 5. panta trešajā daļā noteikts, ka iestāde atbildi pēc būtības sniedz
f s r ; ; : ļā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību,
M : r vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts
Savukārt Informācijas atklātības likuma 14. pantā noteikti vairāki informācijas
as termiņi.
3. V a lsts u n pašvaldību iestādes
?*. Komentējamais pants noteic, ka tiesības attiecas uz valsts un pašvaldību iestājļiT T A r iestādi saprotama ne tika i pārvaldes iestāde Valsts pārvaldes iekārtas likuma
Upan-ē, bet arī ikviens subjekts, kam piešķirta valsts vara, tostarp Saeima un tiesas,
■fcidot uz iesniegumu, arī parlaments un tiesas veic pārvaldes funkciju, nevis likumde■ ss u tiesas funkciju.36
;a likums: L R likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 25. aprīlis, Nr. 65 (3433).
kabineta kārtības ru llis: M in istru kabineta 07.04.2009. noteikumi Nr. 300. Latvijas Vēstnesis,
- i^ rīlis, Nr. 58 (4044).
e> iiodas likums: L R likums. Latvijas Vēstnesis, 1999. 12. decembris, Nr. 428/433 (1888/1893).
ririm a n d O. Kopp, U lric h Ramsauer.VerwaltungsVerfahrensgesetz. Komentar. 8. Auflage. München:
1 H . Beck. 2003, S. 70.
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Kā, izskatot strīdu, vai 104. pantā ietvertie vārdi “valsts un pašvaldību iestādei -.-var;
arī citas atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, norādījis Augstākās tieši-- san
nāts, apstāklis, ka Satversmes 104. pantā līdztekus valsts iestādēm ir minētas p a sv īd a *
iestādes, nenozīmē, ka atbildēšanas pienākums i r tikai valstij (šaurā nozīmē) un p i- a lj
dlbām. Jēdzienā “valsts” plašā nozīmē ietilpst arī atvasinātās publisko tiesību ju r:i_ s? j»
personas. Tas nozīmē, ka pat gadījumā, ja šajā normā tiešā tekstā nebūtu minētas p i- M
dību iestādes, tās tomēr būtu ielasāmas normas tvērumā. Latvijas likum os, lai a p zin a «
visu valsts jeb publisko pārvaldi kopumā, tradicionāli tiek lietota vārdkopa “vals^ ja.
pašvaldības”. Šāda norāde pati par sevi nenozīmē, ka liku m s neattiecas uz citām i r asi
nātām publisko tiesību juridiskajām personām. Š is personas vārdkopas “valsts un ra š ļ
valdības” lietošanas gadījumos parasti paliek aptvertas ar jēdzienu “valsts”. Nav s a p rirjjl
izskaidrojams, kāpēc likumdevējs būtu noteicis, ka indivīdam ir tiesības saņemt .m in i
no atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, kas veidota pēc teritorijas k r c ā J
(t.i., pašvaldības), bet nav tiesību saņemt atbildi no citām atvasinātām publisko tiesiad
juridiskajām personām, kas veidotas pēc citiem kritērijiem (piemēram, p ro fe sio rm
piederības, kā tas i r advokatūras gadījumā).37
40. A r iestādi saprotams a rī privāto tiesību subjekts, ja tam deleģētas valsts tu ra ri
jas. Pienākums atbildēt i r tiktāl, ciktāl iesniegums attiecināms uz šo funkciju veikšar _
41. Kā atzinis Senāts, ari uz Valsts prezidentu attiecināms Iesniegumu likum - _~
pie viņa kā pie iestādes var vērsties ar sūdzību, kurā iestādei izteikts aizrādījums va: rc
apmierinātība par tās kompetencē esošu jautājumu vai iestādes darbinieka rīcību.
42. Iesniegumi, kas iesniegti tiesai kāda tiesas procesa ietvaros, nav uzskatām: r r
iesniegumiem komentējamā panta izpratnē.39
4. A tb ild e pēc b ūtības
43. Komentējamais pants noteic, ka atbildei uz iesniegumu ir jābūt sniegtai pēc c ī
tības. Tādā veidā iesniedzējam tiek izrādīta cieņa, kas nodrošina indivīda uzticēs i r »
valstij un nodrošina sadarbību starp valsti un indivīdiem.40 A rī Vācijas Federālā konsctucionālā tiesa ir pateikusi, ka iestādēm, kurām i r iesniegti lūgumi un sūdzības (iesrje
gumi), ne tikai tie jāpieņem, bet arī objektīvi jāizskata. Iestādei, kurai tas iesniegts, I r bild ra kstiski uz katru pienācīgu iesniegumu. ŠI atbilde nevar aprobežoties ar atbildi a
iesniegums ir saņemts, gluži otrādi, tai jāsastāv no atbildes vismaz par iesnieguma sar_ri
pieņemšanu zināšanai un tā nokārtošanas veida parādīšanu.41 Tomēr fakts, ka persona
jautājums nav atrisināts tā, kā viņa, vēršoties ar iesniegumu, to ir vēlējusies, nenozīmē
ka iestāde nav sniegusi atbildi pēc būtības.
37 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 21.04.2008. SKA-22/2008.
38 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 14.12.2009. 916/2009.
39 Sal. Leibholz G., Rinck H . J., Hesselberger D. Grundgesetzfü r die Bundesrepublik Deutschland. 7. Aufl. B in ;
1. Köln: Verl. Dr. Otto Scmidt, Rz.-1-16, Art. 17, S. 3.
40 Beatson J„ Matthews M., Ellio tt M. Administrative Law. Text and Materials. 13rd ed. Oxford: Univers r
Press, 2005, p. 413.
41 Vildbergs H. J., Feldhüne G. Atsauksmes Satversmei: Mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2 i».:
160. lpp.
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44. U z vispārēju iesniegumu personai i r tiesības saņemt informatīvu atbildi.42 Ie
d e g u m u likuma 5. pantā noteikts, ka iestāde iesniegumu izskata, vadoties pēc tā sa
tura. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, iestāde informē iesniedzēju, ka
iruecīgo iesniegumu i r saņēmusi.
45. Ja persona i r vērsusies ar iesniegumu, lūdzot nodibināt, grozīt, konstatēt vai iz 
rūgt konkrētas publiski tiesiskas attiecības, veikt vai izbeigt faktisko rīcību, kā arī iz 
sniegt uzziņu, kārtību, kādā sniedz atbildi pēc būtības, un atbildes formālo saturu noteic
- .m in istra tīvā procesa likum s. Administratīvā akta saturs pēc būtības atkarīgs no normuiīvajiem aktiem, kas attiecas uz noteiktu dzīves sfēru, piemēram, likum s “Par valsts
rensijām”. Tas pats attiecas uz faktisko rīcību un uzziņu.
5. T ie s īb u u z a tb ild i ie ro b e žo jum i
46. Iesniegumu var atstāt bez izskatīšanas, ja tiek prasīts kaut kas ar likum u aizliegts
un. iesnieguma forma neatbilst prasībām, kas i r noteiktas katram iestādē iesniedzamam
es ■.egumam, tātad tas varbūt ir aizvainojošs, izaicinošs vai pēc sava satura tam ir izspieifc m raksturs.43 Tāpat iesniegumu var atteikties izskatīt pēc būtības, ja ir nokavēts lik u 
mi. raredzētais vai tie siski noteiktais termiņš tā iesniegšanai. Iesniegumu var neizskatīt,
i ‘ iesniegusi rīcībnespējīga persona.44 Tiesību normās var būt noteikti arī citi ierobeA:>ī_rr_i iesnieguma neizskatīšanai pēc būtības. Tādējādi, saņemot iesniegumu, iestādei ir
iše: . " auda, vai tā var pārbaudīt iesnieguma izskatīšanas formālo pieļaujamību.45
4". Iesniegumu likuma 7. pants paredz vairākus gadījumus, kad iestāde ir tiesī
gi. iir.ā t iesniegumu bez izskatīšanas, informējot par to privātpersonu. Tie ir gadījumi,
ik ~ i rsniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs, iesniegums nav parakstīts (izņe
mu: elektroniskā veidā saņemtu iesniegumu), iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un
lE3iC-_~ošs, iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams, kā arī ja atbilde uz
■
: _-mu i r dota iepriekš un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem
ļļrssdiaiiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.
-US. Atbilstoši Augstākās tiesas Senāta praksei tiesības saņemt informāciju un tieļfcs< uz atbildi atbilstoši Iesniegumu likumam var tik t arī ierobežotas, ja persona tās
Bu c iT-:: ļaunprātīgi. Par ļaunprātīgu tiesību izmantošanu, piemēram, var uzskatīt gadīn - -ad persona vairākkārt vēršas iestādē ar līdzīga satura iesniegumiem, atbildēšana
kariem prasa pārmērīgus iestādes resursus.46
Informācijas atklātības likum a 13. pants paredz maksu par atsevišķas infor— i.? izsniegšanu (informācijas pieprasītājs gan var lūgt atbrīvojumu). A tb ilstoši
r-ir.ta trešajai daļai iestāde var atteikties sniegt informāciju, ja tās pieprasījums
r O., Ramsauer U.Verwaltungsverfahrensgesetz. Komentar. 8. Auflage. München: Verlag C.H.Beck.
H. J., Feldhüne G. Atsauksmes Satversmei: Mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003,
■ » . ipp.
i r ?ūt gadījumi, kad ari šads personas iesniegums i r jāizskata, ja ir pamats domāt, ka preteja gadījuma
rstts īb a s tiks pārkāptas.
Cfhc jlz G., Rinck H. }., Hesselberger D. Grundgesetzfü r die Bundesrepublik Deutschland. 7. Aufl. Band
ed. Dr.Otto Scmidt, Rz.-1-16, Art. 17, S. 3.
T ' tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 08.06.2007. SKA-194/2007.
455

104. pants

vai tā izpildes nosacījumi nav samērojami ar iestādes rīcībā esošajiem resursa™
proti, informācijas pieprasījuma vai tā izpildes nosacījumu izpildes rezultātā
ie 
draudēts iestādes darbs vai citu personu tiesības. Iestāde var uzaicināt privātper>«||
iepazīties ar pieprasīto informāciju iestādē, ja informācijas pieprasījums i r n e ^ n iļ
rī gi apjomīgs vai informācijas izsniegšana nav iespējama informācijas uzg la b ā ta *
nosacījumu dēļ.
50. Administratīvā procesa likuma 79. un 87. pantā noteikts termiņš attiecis» ■
sniegumu iesniegšanai. Šādu termiņa paredzēšanu attaisno tiesiskās noteiktība- n * cips.47 Nokavēto termiņu var lūgt atjaunot, ja nokavēšanas iemesls ir attaisnojošs.
6. A tb ild e la tviešu valodā
51. Komentējamais pants garantē atbildes saņemšanu latviešu valodā.
52. Tas, ka personai i r tiesības uz atbildi latviešu valodā, šajā pantā tika iekļau:- t i » .
ar Satversmes 2002 . gada 30. aprīļa grozījumiem. Grozījumu anotācijā teikts, ka re zm
pieciešami, lai pilnīgāk izvērstu Satversmes 4. pantā jau nostiprināto latviešu valodai tai
valsts valodas statusu, kā ari lai nepārprotami noteiktu, ka latviešu valoda ir darba vāaļ
da Saeimā un pašvaldībās.48 A rī no Saeimas sēžu stenogrammām redzams, ka grr>7ī~. « ■
mērķis i r b ijis latviešu valodas kā valsts valodas nostiprināšana.49
53. No Valodas likuma 23. panta izriet, ka atbildei jābūt noformētai, ievērojot 57a »
esošās literārās valodas normas.
54. Valodas likuma 21. pantā noteikts, ka sabiedrības informēšanai paredzēti uformācija sniedzama valsts valodā, taču tas deleģē M in istru kabinetam noteikt
.
jumus, kad līdztekus valsts valodai pieļaujama arī svešvalodas lietošana. Tomēr ari rar
tekstam latviešu valodā ierādāma galvenā vieta, un formas vai satura ziņā tas necrZfar
būt mazāks vai šaurāks par tekstu svešvalodā.
M in istru kabinets atbilstoši minētajam deleģējumam ir izdevis noteikumus par .
lodu lietošanu informācijā ,50 ku ru 2 . punktā noteikti gadījumi, kad līdztekus valsti va
lodai var lietot svešvalodu. Atbilstoši šim punktam svešvalodu var lietot, ja sabiedrlr-i
informēšanai paredzētā informācija saistīta ar starptautiskiem pasākumiem un t ū r i'~ _
drošības apsvērumiem, Eiropas Savienības preču brīvu apriti, epidēmijām vai b īstair.īn
infekcijas slimībām, ieslodzījuma vietās ievietoto ārvalstu pilsoņu tiesībām un pienL- _
miem, ārkārtas situācijām.
7. T ie s īb u pārkāpum a sekas
55. Lai aizsargātu tiesības, kas nostiprinātas komentējamā pantā, persona var vēr
sties ar apstrīdēšanas iesniegumu augstākā iestādē un, ievērojot likumā noteikto kā rtī: _
47 Par procesa uzsākšanu no jauna skat. Aperāne K. Administratīvā procesa uzsākšana no jauna. Jurista N ir s .
2009. 24. marts, Nr. 12.
48 7. Saeimas likumprojektu reģistrs. Pieejams: http://www.saeima.lv/saeima7/reg.likprj.
49 Skat. 2002. gada 20. marta Latvijas Republikas 7. Saeimas ziemas sesijas divpadsmitās (ārkārtas) sēosstenogrammu. Pieejams: www.saeima.lv/steno/2002/st_2003/st2003.htm .
50 Noteikumi par valodas lietošanu informācijā: M in istru kabineta 15.02.2005. noteikumi Nr. 130. Lafi
Vēstnesis, 2005. 2. marts, Nr. 36 (3194).
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i r i ar pieteikumu administratīvajā tiesā.51 Ja netiek ievērotas prasības attiecībā uz atbil
des valodu, persona var vērsties Valsts valodas centrā.
56. Ja personas mērķis, vēršoties iestādē, bija panākt administratīvā akta (lēmuma,
kas izmaina tiesisko situāciju) izdošanu un uz viņas iesniegumu nav atbildēts vispār, viņa
-iņēmusi pilnīgu vai daļēju atteikumu vai nav apmierināta ar izdotā administratīvā aktu
-itu ru , viņa administratīvā procesa kārtībā var vērsties administratīvajā tiesā ar pietei
kumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu vai grozīšanu.
57. Apstrīdama un pārsūdzama i r arī neatbildēšana uz iesniegumu vai atteikums
oiegt informāciju vai atbildi, ja personas mērķis, vēršoties iestādē, bija saņemt infor
māciju vai atbildi uz sūdzību, ierosinājumu vai priekšlikum u atbilstoši Iesniegumu liku - . 2m. Tādā gadījumā var prasīt u zlik t pienākumu sniegt atbildi vai izsniegt informāciju.
Vienlaikus jāņem vērā, ka atbilde pēc būtības komentējamā panta izpratnē nozīmē atrddi, kurā izvērtēti un motivēti atbildēti uzdotie jautājumi. Š ī norma neparedz tiesības
rra sīt konkrēta satura atbildi.
58. Ja persona nav apmierināta ar sniegto uzziņu, tā kā uzziņa nav saistoša, to var
i r 'trīdēt tikai augstākā iestādē, taču tās saturu tiesā pārsūdzēt nevar. Savukārt uzziņas
* r-niegšanu vispār var apstrīdēt un pārsūdzēt kā faktisko rīcību.
59. Tiesībsarga rīcība, kas veikta pārbaudes lietas ietvaros, nav pakļauta adminisT itīv o tiesu kontrolei. Tas i r tādēļ, ka tiesībsarga tāpat kā tiesas uzdevums ir personas
ie rīb u aizsardzība. Tiesību aizsardzības mehānisma ietvaros veiktās darbības ir iekšēji
- degtas un vairs nav pārbaudāmas citā tiesību aizsardzības mehānismā - administrairrajā tiesā.52

5,1Vārāk skat. Briede J. Satversmes 104. pantā garantēto tiesību īstenošana administratīvajā procesā. Jurista
ļfcrds, 2007. 27. novembris, Nr. 48, 1.-3. lpp.; Briede J„ Višķere I. Administratīvā procesa kārtībā izskatāmie
fK S rJ a im a priekšmeti. Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs. D r.iu r J. Briedes vispārīgā zinātniskā
t»-.:« -ijā Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008, 158.-184. lpp.
21 - ostākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 14.12.2007. SKA-679.
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tiesību aizsardzību, taču, no otras puses, valstij ir arī tiesības noteiktā apjomā un kārtībā
iejaukties īpašuma tiesību izmantošanā.1
2 . Satversmes 105. panta saturā būtiskākā nozīme ir pirmajam teikumam. Tajā ietver
ta īpašuma garantija, kas nodrošina personai brīvību mantiski tiesiskajā jomā, dodot tai
iespēju patstāvīgi iegūt un lietot mantiskus labumus, kā arī ar tiem rīkoties.2 Saskaņā ar
Satversmes 105. panta otro, trešo un ceturto teikumu tiesības uz īpašumu nav absolūtas
un neierobežotas. Panta otrajā teikumā noteikts aizliegums īpašumu izmantot pretēji
sabiedrības interesēm. Šajā aizliegumā izpaužas īpašuma sociālā funkcija. Komentējamā
panta trešais teikums pieļauj iespēju noteikt īpašuma tiesību ierobežojumus un vispārīgā
formā paredz kārtību, kādā šie ierobežojumi var tikt noteikti. Ierobežojumus var noteikt
tikai saskaņā ar likumu. Tiesiskā kārtība īpašuma piespiedu atsavināšanai sabiedrības
vajadzībām ir noteikta Satversmes 105. panta ceturtajā teikumā. īpašuma piespiedu at
savināšana ir vistālejošākā valsts iejaukšanās tiesībās uz īpašumu. Tāpēc īpašuma pie
spiedu atsavināšana ir pieļaujama tikai sabiedrības vajadzībām izņēmuma gadījumos uz
atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.
3. No Satversmes 105. pantā lietotajiem juridiskajiem terminiem lielākā nozīme ir
vārdiem “tiesības uz īpašumu”, “īpašuma tiesības” un “īpašums”. Panta pirmajā teikumā
ir lietots termins “tiesības uz īpašumu”, savukārt trešajā teikumā ir minētas “īpašuma
tiesības”. Abi minētie vārdu savienojumi Satversmē tiek lietoti kā sinonīmi. Termins
“īpašuma tiesības” ir raksturīgs civiltiesībām, tomēr var tikt lietots arī konstitucionālajās
tiesībās, kur tā saturs ir plašāks. Termins “tiesības uz īpašumu” konstitucionālajās tiesī
bās nereti tiek lietots tāpēc, lai nošķirtu Satversmes 105. pantā noteiktās pamattiesības
no īpašuma tiesībām civiltiesiskā izpratnē.
Vārds “īpašums” Satversmes 105. pantā ir lietots dažādās nozīmēs, kuras tomēr ir
savstarpēji cieši saistītas. Panta pirmajā teikumā ar terminu “īpašums” tiek apzīmēts gan
īpašums kā tiesību institūts, gan īpašuma objekti, kas personai pieder. Savukārt panta
otrajā un ceturtajā teikumā lietotajā nozīmē “īpašums” ir ne vien personai piederošie
īpašuma objekti, bet arī tiesības uz īpašumu kā personas subjektīvās tiesības. Atbilstoši
Satversmes 105. panta otrajam teikumam persona nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības
interesēm ne vien viņai piederošos īpašuma objektus, bet arī savas subjektīvās tiesības.
Komentējamā panta ceturtajā teikumā noteiktajos īpašuma piespiedu atsavināšanas ga
dījumos persona zaudē ne vien viņai piederošo īpašuma objektu, bet arī īpašuma tiesības
uz to. Juridiskajā literatūrā ir norādīts, ka Latvijas tiesību zinātnē un tiesu praksē ar vār
du “īpašums” nereti tiek apzīmēts gan īpašuma objekts, gan īpašuma tiesības.3
2. Tiesības uz īpašu m u sta rp tau tisk ajo s cilvēk tiesību dokum entos
4. Saskaņā ar ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 17. panta pirmo daļu katram
cilvēkam ir tiesības uz īpašumu, kas var piederēt gan viņam vienam, gan kopā ar citiem.
1Satversmes tiesa. 2005-12-0103.26.12.2005.21. punkts.
2Grūtups A., Kalniņš E. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 927.-929. p. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu
tiesības. īpašums. 2. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,14. lpp.
3Rozenfelds J. The Concept and Content of Property Rights in Latvian Law. Latvijas Universitātes Raksti. 719.
sēj. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007, p. 25.
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cilvēktiesību deklarācijas 17. panta otrajā daļā noteikts, ka nevienam
atņemt viņa īpašumu. Lai gan Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai nav
normatīvi saistoša spēka, mūsdienās tiesības uz īpašumu tiek atzītas par starptautiska
jām paražu tiesībām arī neatkarīgi no tā, ka tās ir minētas Vispārējā cilvēktiesību dekla
rācijā un citos starptautiskos cilvēktiesību dokumentos.4
5 . Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijas (ECTK) Pirmā
protokola 1. panta pirmā daļa noteic: “Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības
uz īpašumu. Nevienam nedrīkst atņemt viņa īpašumu, izņemot, ja tas notiek sabiedrības
interesēs un apstākļos, kas noteikti ar likumu un atbilst vispārējiem starptautisko tiesī
bu principiem.” Savukārt ECTK Pirmā protokola 1. panta otrā daļa paredz, ka minētie
nosacījumi nekādā veidā nedrīkst ierobežot valsts tiesības izdot tādus likumus, kādus tā
uzskata par nepieciešamiem, lai kontrolētu īpašuma izmantošanu saskaņā ar vispārējām
interesēm vai lai nodrošinātu nodokļu vai citu maksājumu vai sodu samaksu.
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi, ka ECTK Pirmā protokola 1. pantā ir ietverti
trīs atšķirīgi, bet vienlaikus savstarpēji saistīti noteikumi.5 Pirmais no šiem noteikumiem
ir vispārīgais princips, saskaņā ar kuru ikvienai fiziskai vai juridiskai personai piemīt
tiesības uz īpašumu. Otrais noteikums regulē īpašuma atņemšanu, paredzot tai zināmus
nosacījumus. Trešajā no minētajiem noteikumiem atzītas valsts tiesības kontrolēt īpa
šuma izmantošanu saskaņā ar vispārējām interesēm. Tā kā otrais un trešais noteikums
pieļauj iejaukšanos tiesībās uz īpašumu, šo abu noteikumu interpretācijā ir jāņem vērā
pirmajā noteikumā ietvertais vispārīgais princips.6
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību konvencijā aizsargātās tiesības uz īpašumu
ietver jebkādas mantiski novērtējamas tiesības, kuras persona ir ieguvusi.7 Līdz ar to
īpašuma jēdziens ECTK izpratnē aptver ne vien kustamas un nekustamas lietas, bet arī
tiesības un nemateriālus labumus, kuriem ir ekonomiska vērtība. Konvencijā ietvertā
jēdziena “īpašums” saturā citastarp ietilpst komercsabiedrību kapitāla daļas, patenti, tie
sības uz licences pamata nodarboties ar noteiktu komercdarbību vai arodu, nozvejas
tiesības.8 ECTK Pirmā protokola 1. pantam un atbilstošajai Eiropas Cilvēktiesību tiesas
judikatūrai ir būtiska nozīme Satversmes 105. panta satura noskaidrošanā.9
6 . Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. panta pirmā daļa noteic: “Ikvienai per
sonai ir tiesības uz īpašumu, kas iegūts likumīgi, tiesības to lietot un atsavināt, kā arī
tiesības attiecībā uz to dot rīkojumu savas nāves gadījumam. Nevienam nedrīkst atņemt
īpašumu, ja vien tas nav jādara sabiedrības interesēs, kā arī gadījumos un apstākļos, kuri
nedrīkst patvaļīgi

4Skat Krūma K. Starptautiskās tiesības un Eiropas Savienības tiesības: sacensība vai mijiedarbība. Likums un
Tiesības, 2005, novembris, Nr. 75,350. lpp.
5ECT spriedums Sporrongand Lönnroth v. Sweden. 7151/75,7152/75,2309.1982. Para. 61; ECT spriedums
Lithgow and Others v. the United Kingdom. 9006/80,9262/81,9263/81,9265/81,9266/81,9313/81,9405/81,
08.07.1986. Para. 106.
6ECT spriedums James and Others v. the United Kingdom. 8793/79,21.02.1986. Para. 37.
7Grabenwarter C. Europäische Menschenrechtskonvention. 2. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, Wien:
Manz’sche Verlags-und Universitätsbuchhandlung, 2005, S. 360.
8Skat Ovey C., White R. Jacobs & White: The European Convention on Human Rights. 4th Edition. Oxford:
Oxford University Press, 2006, p. 350.
sSkat Satversmes tiesa. 2008-12-01.04.02.2009.8. punkts.
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ir paredzēti tiesību aktos, ar noteikumu, ka par zaudējumiem laikus izmaksā taisnīgu
kompensāciju. īpašuma izmantošanu var noteikt ar tiesību aktiem, ciktāl tas nepiecie
šams vispārējās interesēs.” Pamattiesību hartas 17. panta otrā daļa savukārt noteic, ka
intelektuālais īpašums tiek aizsargāts. Pamattiesību hartas 17. panta pamatā ir tiesību uz
īpašumu regulējums Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību konvencijā. Pamattiesību
harta tiesības uz īpašumu aizsargā tādā pašā apjomā kā ECTK. Intelektuālā īpašuma
aizsardzība Pamattiesību hartā ir īpaši minēta sakarā ar intelektuālā īpašuma ievērojamo
praktisko nozīmi, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību regulējumu Eiropas Savienības at
vasinātajos tiesību aktos.10
3. Tiesības uz īpašum u citu valstu kon stitūcijās
7. Lietuvas Republikas konstitūcijas 23. panta pirmā daļa noteic: “īpašums ir neaiz
skarams.” Lietuvas konstitūcijas 23. panta otrajā daļā norādīts, ka tiesības uz īpašumu
tiek aizsargātas ar likumu. Savukārt Konstitūcijas 23. panta trešā daļa paredz, ka īpašums
var tikt īpašniekam atsavināts tikai sabiedrības vajadzībām likumā noteiktā kārtībā un
pret atbilstošu atlīdzību.
Lietuvas Republikas konstitucionālā tiesa ir norādījusi, ka Konstitūcijas 23. panta
pirmajā daļā ietvertās normas “īpašums ir neaizskarams” saturā ir ietvertas gan īpašnie
ka subjektīvās tiesības uz īpašuma neaizskaramību, gan valsts pienākums garantēt un
aizsargāt īpašumu no prettiesiskiem aizskārumiem.11 Norma “tiesības uz īpašumu tiek
aizsargātas ar likumu” paredz, ka īpašuma attiecības ir tiesiskā regulējuma priekšmets.
Likumi, kas aizsargā tiesības uz īpašumu, noteic arī šo tiesību aizsardzības robežas. īpa
šuma piespiedu atsavināšanas iespēja Lietuvas Konstitucionālās tiesas ieskatā ir īpašuma
sociālā funkcijas izpausme, kad īpašniekam ir jārēķinās ar sabiedrības vajadzībām.
8 . Igaunijas Republikas konstitūcijas 32. paragrāfa pirmās daļas pirmais teikums no
teic: “Katras personas īpašums ir neaizskarams un tiek vienlīdzīgi aizsargāts.” Saskaņā ar
Konstitūcijas 32. paragrāfa pirmās daļas otro teikumu īpašums bez īpašnieka piekrišanas
var tikt viņam atsavināts tikai sabiedrības interesēs likumā noteiktajos gadījumos un
kārtībā pret taisnīgu un tūlītēju atlīdzību. Saskaņā ar Konstitūcijas 32. paragrāfa otrās
daļas pirmo un otro teikumu katram ir tiesības savu īpašumu brīvi valdīt, lietot un rīko
ties ar to, bet ierobežojumi ir jānoteic ar likumu. Konstitūcijas 32. paragrāfa otrās daļas
trešais teikums noteic, ka īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Sa
vukārt 32. paragrāfa trešajā daļā norādīts, ka likumā var tikt noteikti īpašuma veidi, ku
rus sabiedrības interesēs drīkst iegūt tikai Igaunijas pilsoņi, noteiktas juridisko personu
kategorijas, pašvaldības vai Igaunijas valsts.
Igaunijas Valsts tiesa (Augstākā tiesa) ir uzsvērusi, ka īpašumam ir visbūtiskākā no
zīme sabiedrībā, kuras eksistences pamatā ir tirgus ekonomika. Tiesības īpašumu brīvi
valdīt, lietot un rīkoties ar to, kā arī īpašuma tiesību vienlīdzīga aizsardzība Igaunijas
10Skat Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Pieejams: http://
www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_en.pdf.
11Ihe Ruûng of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania of 8 April 1997 On the compliance
of Part 1 of Article 26 of the Republic of Lithuania Code of Administrative Transgressions of Law with the
Constitution of the Republic of Lithuania. Pieejams: http://www.lrkt.lt/dokumentai/1997/n7a0408a.htm.
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Valsts tiesas ieskatā ir garantija brīvā tirgus pastāvēšanai. Igaunijas Valsts tiesa norāda,
ka tiesības brīvi valdīt, lietot īpašumu, kā arī tiesības ar to rīkoties ietekmē citu personu
unvisas sabiedrības tiesības, brīvības un intereses. Minēto iemeslu dēļ Igaunijas konsti
tūcija ļauj likumdevējam noteikt īpašuma tiesību ierobežojumus, kā arī paredz aizliegu
muizmantot īpašumu pretēji sabiedrības interesēm.12
9 . Vācijas Federatīvās Republikas Pamatlikuma 14. panta pirmā daļa noteic: “īpa
šums un mantojuma tiesības tiek garantētas. Saturs un robežas tiek noteiktas ar likumu”.
Pamatlikuma 14. panta otrajā daļā ir norādīts: “īpašums uzliek pienākumus. Tā lietoša
nai vienlaikus jākalpo vispārējam labumam.” Tādējādi īpašniekam saskaņā ar Vācijas Pa
matlikumu ir ne vien pienākums atturēties no prettiesiskām darbībām īpašuma izman
tošanā, bet arī pozitīvs pienākums izmantot īpašumu sabiedrības labumam atbilstošā
veidā.13 Saskaņā ar Pamatlikuma 14. panta trešo daļu atsavināt personai īpašumu ir pie
ļaujams tikai sabiedrības interesēs, un tai jānotiek ar likumu vai saskaņā ar likumu, kas
regulē atlīdzības veidu un apmēru. Turpat Pamatlikuma 14. panta trešajā daļā norādīts,
ka atlīdzība nosakāma, taisnīgi samērojot sabiedrības un iesaistīto personu intereses.
Vācijas Pamatlikuma 15. pants noteic, ka zeme, dabas resursi un ražošanas līdzekļi
uz īpaša likuma pamata, kurā regulēts atlīdzības veids un apmērs, sabiedrisko mērķu īs
tenošanas nolūkā var tikt transformēti sabiedriskajā īpašumā vai citā sabiedriskās saim
niecības formā. Šā panta iekļaušana Pamatlikumā ir izskaidrojama ar vēsturiskajiem
apstākļiem pēc Otrā pasaules kara, kad Rietumeiropā populāras bija idejas par valsts
dominējošo lomu ekonomikā, tostarp zemes, dabas resursu un ražošanas līdzekļu nacio
nalizāciju. Valstij, pašvaldībai vai citai publiskajai personai, kura ieguvusi Pamatlikuma
15. pantā minēto īpašumu, tas jāizmanto sabiedrības mērķiem, nevis tikai un vienīgi
peļņas gūšanai.14 Pamatlikuma 15. panta noteikumi nenozīmē, ka valstij ir konstitucio
nāli tiesisks pienākums veikt pantā minēto resursu nacionalizāciju.15 Tāpat šis Vācijas
Pamatlikuma pants nav šķērslis sabiedriskajā īpašumā esošu uzņēmumu privatizācijai.16

B. Satversmes 105. panta ģenēze
1. T iesības uz īpašu m u Satversmes II daļas projektā
10. Satversmes II daļas projektā “Pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienā
kumiem”, kuru 1922. gadā nepieņēma Satversmes sapulce, bija ietverti noteikumi par
īpašuma aizsardzību. Satversmes sapulce atbalstīja šādu Satversmes 101. panta redakciju:
“Valsts aizsargā privātu īpašumu. Privāta īpašuma ekspropriācija notiek valsts vajadzī12Judgment 3-4-1-3-04 of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court of Estonia, 30 April
2004. http://www.nc.ee/?id=406.
13Dreier H. (Hrsg.) Grundgesetz-Kommentar. Bd. 1 (Art. 1-19). Tübingen: Mohr Siebeck, 1996, Art. 14 GG
Rn. 82.
14Dreier H. (Hrsg.) Grundgesetz-Kommentar. Bd. I (Art. 1-19). Tübingen: Mohr Siebeck, 1996, Art 15 GG
Rn. 26.
15Starck C. (Hrsg.). Das Bonner Grundgesetz. Band 1: Präambel, Art. 1-19.4. Aufl. München: Verlag Franz
Vahlen, 1999, Art. 15 GG Rn. 7.
16Jarass H.D., Pieroth B. Grundgesetz fü r die Bundesrepublik Deutschland. 8. Aufl. München: Verlag C.H.
Beck, 2006, Art. 15 GG Rn. 1 .
463

105. pants

bām likumā noteiktā kārtībā un gadījumos pret atlīdzību.” 17 Satversmes II daļas projekts
tostarp tajā ietvertie noteikumi par tiesībām uz īpašumu, bija nozīmīgs sasniegums pa
mattiesību doktrīnas attīstībā Latvijā. Vienlaikus jāuzsver, ka 20. gadsimta 20. un 30. ga
dos demokrātiskajās valstīs pamattiesību konstitucionālajai aizsardzībai netika piešķirta
tāda nozīme kā mūsdienās. Latvijas politikā un tiesību zinātnē tolaik dominēja viedoklis,
ka pamattiesību katalogs nav konstitūcijas būtiska sastāvdaļa un demokrātijas saglabāša
na valstī ir iespējama arī bez pamattiesību kataloga iekļaušanas Satversmē.18
Satversmes II daļas projektā bija paredzēta privātīpašuma aizsardzība, tādējādi uzsve
rot, ka īpašuma tiesību aizsardzībai vislielākā nozīme ir privātpersonu attiecībās ar valsti
Tā kā Satversmes sapulcei neizdevās pieņemt Satversmes II daļu kopumā, Satversmē
netika iekļauts arī tās 101. pants. Turpmākajos Latvijas neatkarības gados likumdevējs
šo neveiksmi daļēji kompensēja, pieņemot likumus īpašuma tiesību aizsardzības jomā,
tostarp 1923. gada 24. maija likumu “Par nekustamas mantas piespiedu atsavināšanu
valsts vai sabiedriskām vajadzībām”.19Minētais likums paredzēja, ka nekustamā īpašuma
piespiedu atsavināšana valsts vai sabiedriskajām vajadzībām ir pieļaujama vienīgi pret
atlīdzību naudā un tikai uz atsevišķa likuma pamata.
2. Tiesības uz īpašum u konstitucionālajā likum ā
“Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākum i”
11. Latvijas Republikas konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienā
kumi” 21 . panta pirmā daļa noteica, ka valsts atzīst un aizsargā īpašumu un tā mantoša
nas tiesības. Savukārt Konstitucionālā likuma 21. panta otrā daļa paredzēja, ka personai
var piederēt jebkurš īpašums, izņemot īpašumu, uz kuru attiecas šā likuma 9. pantā no
teiktie ierobežojumi. Saskaņā ar Konstitucionālā likuma 9. pantu tikai pilsoņiem varēja
nodot īpašumā vai pārdot zemi un citus dabas resursus, izņemot gadījumus, kad Latvijas
Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos noteikta cita kārtība. Konstitucionālā
likuma 21 . panta trešā daļa noteica: “Piespiedu kārtā īpašumu var atsavināt vienīgi liku
mā noteiktajā kārtībā ar tiesas nolēmumu. Ja īpašumu atsavina sabiedrisku projektu īste
nošanai, īpašniekam pienākas atbilstoša kompensācija.” Konstitucionālais likums, kuru
Augstākā padome pieņēma 1991. gada 10. decembrī, zaudēja spēku 1998. gada 6 . no
vembrī, stājoties spēkā Satversmes 8 . nodaļai.
12. Tiesību uz īpašumu regulējumam konstitucionālajā likumā “Cilvēka un pilsoņa
tiesības un pienākumi” bija vairākas atšķirības no šo pamattiesību regulējuma Satvers
mē. Konstitucionālajā likumā bija ietverts vispārīgs princips, ka personas, kas nav Lat
vijas Republikas pilsoņi, nevar iegūt īpašumā zemi un citus dabas resursus. Šāda iero
bežojuma iemesls bija vēsturiskā pieredze, kas saistīta ar padomju okupācijas periodu.
PSRS okupācijas vara prettiesiski un bez atlīdzības atņēma Latvijas pilsoņiem īpašumu,
nacionalizējot zemi un pasludinot to par valsts īpašumu. Tāpēc likumdevējs sākumpos
17Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana, 905., 1014. lpp.
18Pleps J. Pamattiesību katalogs starpkaru periodā. Jurista Vārds, 2008.23. decembris, Nr. 48,22. lpp.
19 Skat. Neimane I. īpašuma tiesības kā cilvēka pamattiesības. Jurista Vārds, 2004. 14. decembris,
Nr. 48,4. lpp.
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mā pēc valsts neatkarības atjaunošanas gribēja nodrošināt, lai zeme un citi dabas resursi
būtu Latvijas pilsoņu īpašumā.
īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrisku projektu īstenošanai ar tiesas nolēmumu
nojuridiskās procedūras viedokļa ir īpašniekam nelabvēlīgāka nekā Satversmē paredzētā
piespiedu atsavināšana uz atsevišķa likuma pamata. Tomēr Augstākā padome 1992. gada
15. septembrī pieņēma likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts
vai sabiedriskajām vajadzībām”.20 Tas bija jaunā redakcijā izteikts Latvijas Republikas
1923. gada likums “Par nekustama īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedris
kām vajadzībām”. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu
valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” 1. pantu nekustamā īpašuma piespiedu atsavinā
šana valsts vai sabiedriskajām vajadzībām bija pieļaujama izņēmuma gadījumos vienīgi
pret atlīdzību un tikai uz atsevišķa likuma pamata. Tādējādi jau Konstitucionālā likuma
spēkā esamības laikā likumdevējs grozīja kārtību, kādā veicama nekustamā īpašuma pie
spiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām.

C. Tiesību uz īpašumu juridiskā konstrukcija
Satversmes 105. pantā
1. Tiesību uz īpašum u saturs
13. Satversmes 105. panta pirmajā teikumā ir nostiprināta īpašuma garantija. īpašu
ma garantija vienlaikus ir institucionālā garantija un individuālgarantija.21 Institucio
nālā garantija nodrošina īpašuma kā tiesību institūta pastāvēšanu.22 Individuālgarantija
aizsargā tiesības uz īpašumu kā personām piemītošas subjektīvās tiesības.23 Atbilstoši
starptautisko cilvēktiesību doktrīnā pastāvošajai izpratnei par īpašuma tiesību saturu
Satversmes 105. pants neparedz personai subjektīvas tiesības uz valsts garantētu īpa
šuma minimumu, piemēram, iztikas līdzekļiem vai dzīvokli.24 īpašuma institucionālā
garantija nodrošina personai tiesisku iespēju iegūt īpašumā lietas vai kļūt par mantiska
rakstura tiesību subjektu. Savukārt individuālgarantija aizsargā personas iegūtās tiesības
uz īpašumu.
14. īpašuma institucionālā garantija, kas noteic valstij pienākumu saglabāt un aizsargāt
īpašumu kā tiesību institūtu, ir tiesību uz īpašumu objektīvi tiesiskās funkcijas izpausme.25
Likumdevējs nedrīkst Satversmē garantētā īpašuma vietā ieviest tādu tiesību institūtu, kas
20Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedrības vajadzībām. Latvijas Republikas
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992.15. oktobris, Nr. 39.
21Grūtups A., Kalniņš E. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 927.-929. p. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu
tiesības. īpašums. 2. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,14. lpp.; Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2007,34. lpp.
22Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,31. lpp.; Bürgerliches Gesetz
buch. Handkommentar. 3. Aufl. Baden-Baden: Nomos-Verlagsgesellschaft, 2003, Vorbemerkung zu para.
903-924, BGB Rn. 4.
“ Grūtups A., Kalniņš E. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 927.-929. p. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu
tiesības. īpašums. 2. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,14. lpp.
24Skat The Universal Declaration of Human Rigths: A Common Standard ofAchievement. Ed. by Alfredsson G.,
Eide A. The Hague, Boston, London: Mārtiņus Nijhoff, 1999, p. 359.
25Skat. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,30. lpp.
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principiāli ierobežotu vai pat atceltu Satversmes 105. pantā aizsargāto personas brīvību
mantiski tiesiskajā jomā.26 īpašuma vietā ieviests tiesību institūts, ar kuru faktiski tiktu
atceltas Satversmes 105. pantā noteiktās tiesības, būtu antikonstitucionāls. Turpretī īpa
šuma tiesību ierobežojumi, kurus noteikt ļauj Satversmes 105. panta trešais un ceturtais
teikums, ir savienojami ar īpašuma kā tiesību institūta būtību un līdz ar to nav pretrunā
ar šā panta pirmajā teikumā nostiprināto īpašuma institucionālo garantiju.
15. īpašuma individuālgarantija izpaužas tādējādi, ka persona tai piemītošās subjektīvās
tiesības uz īpašumu var īstenot tiesiskajās attiecībās ar valsti. Līdzīgi kā citas cilvēka pamat
tiesības, ari tiesības uz īpašumu darbojas tiesiskajās attiecībās “cilvēks - valsts”, kur pamat
tiesības ir līdzeklis indivīda interešu aizsardzībai attiecībās ar valsti.27 Satversmes 105. pantā
noteikto pamattiesību aizskārumu persona var novērst, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot
pieteikumu administratīvajā tiesā vai Satversmes tiesā. No Satversmes 105. panta otrā, trešā
un ceturtā teikuma izriet, ka personas subjektīvās tiesības uz īpašumu nav absolūtas. Šāda
pieeja nodrošina līdzsvaru starp personas interesēm īpašuma tiesību īstenošanā, no vienas
puses, un valsts un sabiedrības interesēm un vajadzībām, no otras puses.
16. Svarīgākās no Satversmes 105. pantā aizsargātajām tiesībām uz īpašumu ir īpašu
ma tiesības civiltiesiskajā izpratnē, kuras regulē Civillikuma 927-1129. pants.28 Saskaņā
ar Civillikuma 927. pantu īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu. Tomēr Satversmes
105. pants aizsargā ne vien Civillikumā regulētās īpašuma tiesības, bet arī citas tiesības
un nemateriālus labumus ar ekonomisku vērtību.29 Tiesību uz īpašumu saturā ietilpst
visas mantiski novērtējamas tiesības, tostarp īpašuma tiesības uz kustamām un nekusta
mām lietām, ķīlas tiesības, servitūtu tiesības, mantojuma tiesības, autortiesības, tiesības
uz izgudrojumiem un preču zīmēm, tiesības, kas izriet no akcijām, citiem vērtspapīriem,
kapitāla daļām, saistībtiesiski prasījumi, tiesības uz licences pamata veikt komercdarbī
bu, koncesiju tiesības.30 Ari tiesības uz pensijas izmaksu neatkarīgi no finansēšanas avo
ta ietilpst Satversmes 105. panta pirmajā teikumā ietvertā jēdziena “īpašums” saturā.31
Vienlaikus Satversmes 105. pantā noteiktās pamattiesības negarantē noteiktu pensijas
apmēru, un tās var ierobežot.32 Personas īpašumu Satversmes izpratnē var veidot ne vien
privāttiesiska, bet ari publiski tiesiska rakstura prasījumi, tomēr tiem jābūt jau iegūtiem
un izpildāmiem.33 Nākotnes ienākumi uzskatāmi par īpašumu vienīgi tad, ja tie ir jau
nopelnīti vai pastāv prasība, kuru var apmierināt.34
26Grūtups A., Kalniņi E. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 927.-929. p. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu
tiesības. īpašums. 2. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,14. lpp.
27Skat Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,24. lpp.
28Grūtups A., Kalniņš E. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 927.-929. p. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu
tiesības. īpašums. 2. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,16. lpp.
29Skat Satversmes tiesa. 2008-12-01.04.02.2009.8. punkts.
30Grūtups A., Kalniņš E. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 927.-929. p. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu
tiesības. īpašums. 2. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,15. lpp.
31Satversmes tiesa. 2007-01-01.08.06.2007.20. punkts.
32Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.20. punkts.
33Grabenwarter Europäische Menschenrechtskonvention. 2. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, Wien: Manz’sche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2005, S. 360-361.
34Satversmes tiesa. 2010-12-03.27.10.2010.7. punkts.
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2. T iesību uz īpašum u subjekti
17. Tiesības uz īpašumu ir pamattiesības, kas piemīt ne vien cilvēkam, tātad fiziskai
personai, bet ari citiem tiesību subjektiem, proti, juridiskām personām un tiesībspējīgām personālkomercsabiedrībām. Līdz ar to tiesības uz īpašumu neietilpst to pamattie
sību lokā, kuru subjekts ir tikai fiziska persona. Šajā ziņā tiesības uz īpašumu atšķiras,
piemēram, no tiesībām uz dzīvību (Satversmes 93. pants) vai tiesībām uz medicīniskās
palīdzības minimumu (Satversmes 111. pants), kuras Satversme garantē tikai cilvēkam.
Satversmes 105. pantā aizsargātās pamattiesības piemīt ne vien Latvijas pilsoņiem, bet
ari citiem cilvēkiem neatkarīgi no pilsonības vai valstspiederības.
18. Tiesības uz īpašumu piemīt visām privāto tiesību juridiskajām personām. Tās ir
juridiskās personas, kas izveidotas privāto interešu īstenošanas nolūkā ar privātpersonu
izdotu gribas aktu - dibinātāju lēmumu vai dibināšanas līgumu.35 Tipiskākais privāto
tiesību juridisko personu piemērs ir tās komercsabiedrības, kurām ir juridiskās perso
nas statuss, proti, sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības. Tāpat par
privāto tiesību juridiskajām personām ir atzīstamas biedrības, politiskās partijas, reli
ģiskās organizācijas un privāto tiesību nodibinājumi. Privāto tiesību juridiskās personas
neatrodas hierarhiskās padotības attiecībās ar valsti, to dibināšana un darbība ir cilvēka
privātautonomijas izpausme, un tāpēc tās kā pamattiesību subjekti faktiski ir pielīdzinā
mas cilvēkam.36
Publisko tiesību juridiskās personas tiek nodibinātas ar likumdevēja vai tā pilnvaro
tas personas izdotu valsts varas aktu - likumu vai pārvaldes lēmumu, lai īstenotu valsts
varas funkcijas.37 Publisko tiesību juridiskās personas ietilpst hierarhiski organizētā
valsts pārvaldes sistēmā, bet atsevišķas valsts pārvaldes sastāvdaļas nav uzskatāmas par
pamattiesību subjektiem attiecībās ar valsti.38 Tāpēc publisko tiesību juridiskās perso
nas saskaņā ar vispārīgo principu nav pamattiesību subjekti. Piemēram, pašvaldībām
nepiemīt Satversmes 105. pantā noteiktās pamattiesības.39 Ari pilntiesīgas autonomās
valsts iestādes, piemēram, Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija, nav
Satversmes 105. pantā noteikto pamattiesību subjekti, jo valsts tās ir nodibinājusi spe
cifisku valsts pārvaldes funkciju īstenošanai. Jāuzsver, ka publisko tiesību juridiskajām
personām, kurām nepiemīt Satversmes 105. pantā noteiktās pamattiesības, var piederēt
īpašums, un tās var būt mantiska rakstura tiesību subjekti civiltiesību izpratnē.
Vispārīgajam principam, ka publisko tiesību juridiskās personas nav Satversmē no
teikto pamattiesību subjekti, tomēr ir izņēmumi. Satversmes 105. pantā noteiktās pa
mattiesības piemīt tām publisko tiesību juridiskajām personām, kuru darbības primārais
mērķis ir nevis valsts vai vietējās pārvaldes funkciju realizācija, bet gan likumā noteiktu
patstāvīgu mērķu īstenošana. Šādas publisko tiesību juridiskās personas ir valsts dibi
nātās augstskolas, piemēram, Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, kā
35Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007,90. lpp.
“ Skat Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.). Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000,249. lpp.
37Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007,90. lpp.
“ Skat Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,251. lpp.
39Skat turpat 252. lpp.
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Latvijā uz likuma pamata pastāvošās juristu profesionālās korporācijas, proti, Latvijas
Zvērinātu advokātu kolēģija, Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija un Latvijas Zvērinātu
tiesu izpildītāju kolēģija.
19. Tiesībspējīgās personālkomercsabiedrības, kurām piemīt Satversmes 105. pantā
noteiktās pamattiesības, ir pilnsabiedrība un komandītsabiedrība. To tiesiskais regulē
jums ir ietverts Komerclikumā.40 Pilnsabiedrība un komandītsabiedrība ir tiesību sub
jekti. Abām minētajām komercsabiedrībām nav juridiskās personas statusa, jo biedru
mantiskā atbildība pret trešajām personām tajās nav juridiski norobežota no pašas sa
biedrības mantiskās atbildības. Saskaņā ar Komerclikumā 90. pantu personālkomercsabiedrību tiesībsubjektība izpaužas tādējādi, ka tās savā vārdā var iegūt tiesības unuz
ņemties saistības, iegūt īpašumu un citas lietu tiesības, kā arī būt prasītājas un atbildē
tājas tiesā.
3. īpašuma izmantošanas aizliegum s pretēji sabiedrības interesēm
20. Aizliegums īpašumu izmantot pretēji sabiedrības interesēm ir tiesību uz īpašumu
ierobežojums, kas tieši un nepastarpināti ierobežo ikvienas personas tiesības uz īpašu
mu. Tas ir pamattiesību konstitucionālais ierobežojums, jo ir noteikts pašā Satversmē,
nevis saskaņā ar likumu.41 Aizliegums izmantot īpašumu pretēji sabiedrības interesēm
Satversmes 105. panta otrajā teikumā ir noteikts tāpēc, lai nodrošinātu saprātīgu līdz
svaru starp īpašnieka personiskajām interesēm, no vienas puses, un pārējo sabiedrības
locekļu kolektīvajām un individuālajām interesēm, no otras puses. Satversme neaizsargā
sabiedrības interesēm pretēju īpašuma izmantošanu. Satversmes 105. panta otrajā tei
kumā noteiktais aizliegums nenozīmē, ka īpašniekam savas privātās intereses būtu pil
nībā jāupurē sabiedrības labā. īpašumam primāri ir jākalpo paša īpašnieka interesēm.42
Tomēr īpašnieks, pēc saviem ieskatiem izmantojot īpašumu un gūstot no tā labumu,
nedrīkst ar egoistisku rīcību apdraudēt sabiedrības intereses.
21. Indivīdu kolektīvs, kas veido sabiedrību, ir objektīvi ieinteresēts sabiedrības lab
klājību sekmējošas tiesiskās, ekonomiskās un sociālās vides pastāvēšanā. Sabiedrības in
teresēs tāpēc ir tiesiskā kārtība, kas nodrošina sabiedrības labklājību. Savukārt personas
prettiesiska rīcība ir pretēja sabiedrības interesēm, jo apdraud sabiedrības labklājībuvei
cinošas vides pastāvēšanu. Var secināt, ka Satversmes 105. panta otrais teikums aizbēdz
personai izmantot tās īpašumu prettiesiski. īpašnieks ir tiesīgs visādi izmantot savuīpa
šumu, taču nedrīkst pārkāpt tiesību normās paredzētos aizliegumus un ierobežojumus,
tostarp ierobežojumus, kas noteikti atbilstoši Satversmes 105. panta trešajam teikumam.
Piemēram, zemes īpašnieks nedrīkst zemi izmantot pretēji vietējās pašvaldības terito
rijas plānojuma noteikumiem par teritorijas atļautās izmantošanas veidu, dzīvojamajā
teritorijā ierīkojot izgāztuvi. Ēkas īpašnieks var ēku nojaukt, ievērojot normatīvajos ak
tos noteiktās prasības, taču viņš nedrīkst ēku iznīcināt prettiesiskā un sodāmā veidā,
piemēram, tīši nodedzinot.
* Komerclikums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2000.4. maijs, Nr. 158/160 (2069/2071).
41Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.8. aprīlis, Nr. 14,6. lpp.
42Ipsen J. Staatsrecht II. Grundrechte. 8. Aufl. München: Luchterhand, 2005, Rn. 702.
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22. Interpretējot Satversmes 105. panta otro teikumu kopsakarā ar šā panta trešo
teikumu, secināms, ka īpašuma tiesību ierobežošana ir pieļaujama tikai sabiedrības inte
resēs. Satversmes tiesas spriedumos ir uzsvērts, ka valstij ir tiesības sabiedrības interesēs
ierobežot īpašuma izmantošanu.43 Satversmes tiesa ir atzinusi, ka īpašuma tiesības var
ierobežot, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības
drošību, labklājību un tikumību.44 īpašuma tiesību ierobežošana, lai aizsargātu citu cil
vēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību,
atbilst sabiedrības interesēm.
4. īp ašu m a tiesību ierobežošana saskaņā ar likumu
23. Tiesiskās kārtības uzturēšana valstī būtu neiespējama, ja katra persona savas īpa
šuma tiesības drīkstētu īstenot, nerēķinoties ar citu personu interesēm. Šāda situācija
radītu neatrisināmus konfliktus, jo savstarpēji sadurtos daudzu indivīdu absolūtās un
neierobežotās tiesības. Personu atšķirīgās intereses īpašuma jomā ir jālīdzsvaro. Tāpat
ir nepieciešams tiesiski reglamentēt īpašnieka pienākumus, kuri tam jāuzņemas valsts
un sabiedrības interesēs. Minēto mērķu īstenošanas konstitucionāli tiesiskais pamats ir
Satversmes 105. panta trešais teikums, kas ļauj īpašuma tiesības ierobežot saskaņā ar
likumu. Latvijā pastāv liels skaits īpašuma tiesību ierobežojumu, kas noteikti atbilstoši
komentējamā panta trešajam teikumam. Mūsdienās īpašuma tiesību ierobežojumiem ir
tendence kvantitatīvi un kvalitatīvi pieaugt, turklāt dažreiz ierobežojumu rezultātā īpaš
nieka pilnvaru izlietošana tiek pilnībā paralizēta.45 Ierobežojumu absolūtais vairums to
mēr neatņem personai iespēju īstenot savas īpašuma tiesības.
Satversmes 105. panta trešais teikums aizsargā personu īpašuma tiesības, nodrošinot,
lai ierobežojumi netiktu noteikti neattaisnoti un patvaļīgi. Rēķinoties ar to, ka īpašuma
tiesību ierobežojumi ir nepieciešami un nenovēršami, konstitucionālais likumdevējs ir
gribējis panākt, lai ierobežojumi tiktu noteikti tiesiski nevainojamā un īpašnieka tiesības
iespējami saudzējošā veidā. Normas adresāti ir ne vien īpašuma tiesību subjekti, bet ari
likumdevējs un tās valsts institūcijas, kurām ir tiesības noteikt īpašuma tiesību ierobe
žojumus. Likumdevējs un citas valsts institūcijas nedrīkst pārkāpt Satversmes 105. panta
trešajā teikumā piešķirtās īpašuma tiesību ierobežošanas pilnvaras.
24. Noteikumi par īpašuma tiesību kā pamattiesību ierobežošanu valstu konstitūcijās
tika iekļauti salīdzinoši nesen, lielākoties 20. gadsimtā. Civiltiesībās īpašuma tiesību ie
robežojumi ir pastāvējuši jau izsenis un lielā mērā bijuši paraugs īpašuma tiesību ierobe
žošanas doktrīnai konstitucionālajās tiesībās un starptautiskajās cilvēktiesībās. Latvijas
Civillikuma 928. pants noteic: “Kaut gan īpašums var kā pēc privātas gribas, tā arī pēc
likuma būt dažādi aprobežots, tomēr visi šādi aprobežojumi iztulkojami to šaurākā nozī
mē, un šaubu gadījumā arvien pieņemams, ka īpašums ir neaprobežots.” Šajā. Civillikuma
pantā pieļautie īpašuma aprobežojumi “pēc likuma” ietilpst Satversmes 105. panta trešā
43Satversmes tiesa. 2002-01-03. 20.05.2002. Secinājumu daļa; Satversmes tiesa. 2005-10-03. 14.12.2005.
8. punkts.
44Satversmes tiesa. 2008-34-01.13.02.2009.19. punkts.
45Grūtups A., Kalniņš E. CL 928. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. īpašums.
2. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,26. lpp.
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teikuma tvērumā. Turpretī uz gadījumiem, kuros īpašums tiek civiltiesiski aprobežots
pēc privātas gribas, piemēram, ar līgumu vai testamentu, Satversmes 105. panta trešais
teikums neattiecas.
25. Ietverot Satversmē normu, kas pieļauj īpašuma tiesības ierobežot vienīgi saska
ņā ar likumu, konstitucionālais likumdevējs ir uzsvēris īpašuma tiesību ierobežojumu
izņēmuma raksturu. Satversmes 105. panta trešā teikuma redakcija, kurā ietverts vārds
“vienīgi”, atbilst vispārīgajam principam, ka cilvēka pamattiesības ir neierobežotas, bet
pamattiesību ierobežojumiem ir izņēmuma raksturs.46 Tas nozīmē, ka komentējamā
panta trešais teikums liedz noteikt nepamatotus un nevajadzīgus īpašuma tiesību iero
bežojumus. Valstij īpašuma tiesību jomā ir jānodrošina saprātīgs līdzsvars starp valstisko
regulējumu un personu rīcības brīvību, atstājot personai izvēles tiesības tajās sfērās, kur
īpašs regulējums nav nepieciešams.47 Satversmes tiesa ir atzinusi, ka īpašuma tiesības var
ierobežot, ja ierobežojumi ir attaisnojami, proti, ja tie ir noteikti saskaņā ar likumu, tiem
ir leģitīms mērķis un tie ir samērīgi.48 Leģitīma mērķa esamība liecina par to, ka īpašuma
tiesību ierobežojums ir noteikts sabiedrības interesēs.49 Ja īpašuma tiesību ierobežoju
mam nav leģitīma mērķa vai tas neatbilst samērīguma principam, tad tiesību norma,
kurā ierobežojums noteikts, ir prettiesiska un neatbilst Satversmes 105. pantam.
26. No Satversmes 105. panta trešajā teikumā ietvertajiem vārdiem “saskaņā ar
likumu” secināms, ka noteikt īpašuma tiesību ierobežojumus visupirms ir tiesīgs li
kumdevējs, proti, Saeima, ar likumu. Par īpašuma tiesību ierobežojumu, kas noteikts
ar likumu, ir atzīstams, piemēram, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 54. panta pirmajā daļā noteiktais zemes gabala īpašnieka pienākums no
slēgt zemes nomas līgumu ar privatizētā objekta īpašnieku.50 Arī Aizsargjoslu likuma51
45. panta 6 . punktā ietvertais aizliegums veikt derīgo izrakteņu iegūšanas darbus aiz
sargjoslās gar elektriskajiem tīkliem ir piemērs īpašuma tiesību ierobežojumam, kas
noteikts ar likumu.
Komentējamā panta trešajā teikumā ietvertie vārdi “saskaņā ar likumu” nozīmē to,
ka īpašuma tiesības var tikt ierobežotas ne vien ar likumu, bet arī uz likuma pamata,
īpašuma tiesību ierobežojumus uz likumā ietverta pilnvarojuma jeb deleģējuma pamata
ir tiesīgas noteikt arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas, kā arī tiesas.52 Pamato
joties uz likumā ietvertu pilnvarojumu, valsts institūcijas atbilstoši savai kompetencei
noteic īpašuma tiesību ierobežojumus ar ārēju normatīvo aktu, tiesas spriedumu vai ar
administratīvo aktu. Likumdevēja un citu valsts institūciju aktiem, ar kuriem noteikti
īpašuma tiesību ierobežojumi, ir jāatbilst tiesiskas valsts principiem .53
46Skat. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,278. lpp.
47Grūtups A., Kalniņš E. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 1082.-1129. p. Civillikuma komentāri. Trešā daļa.
Lietu tiesības. īpašums. 2. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,293. lpp.
48Satversmes tiesa. 2008-11-01.22.12.2008.9. punkts.
49Skat. Satversmes tiesa. 2008-34-01.13.02.2009.19. punkts.
50Turpat, 18. punkts.
51Aizsargjoslu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997.25. februāris, Nr. 56/57 (771/772)». **
52Skat. Pastars E., Plakane I., Pleps J. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004,715.-717. lpp53Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,283. lpp.
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27. Satversmes tiesa, pamatojoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, ir atzinusi,
ka īpašuma tiesību ierobežojumus var noteikt ne vien ar Saeimas pieņemtu likumu, bet
arī ar citu vispārsaistošu (ārēju) normatīvo aktu, piemēram, valdības izdotiem noteiku
miem.54 Šādam normatīvajam aktam ir jābūt izdotam, pamatojoties uz likumu, publi
cētam vai citādā veidā pieejamam un pietiekami skaidri formulētam, lai adresāts varētu
izprast savas tiesības un pienākumus, kā arī tam jāatbilst tiesiskas valsts principiem. Sa
vukārt likumam ir pietiekami skaidri jānosaka kompetentajai institūcijai piešķirto piln
varu apjoms un to īstenošanas veids, ņemot vērā noteiktā līdzekļa leģitīmo mērķi, lai
sniegtu indivīdam adekvātu aizsardzību pret patvaļīgu iejaukšanos.
28. Izpildvaras institūcija, kas var noteikt īpašuma tiesību ierobežojumus, saskaņā ar
likumu izdodot ārējus normatīvus aktus, ir Ministru kabinets. īpašuma tiesību ierobe
žojumus Ministru kabinets ir tiesīgs noteikt tikai atbilstoši Ministru kabineta iekārtas
likuma55 31. panta pirmās daļas 1. punktam, saskaņā ar kuru Ministru kabinets var izdot
ārējus normatīvos aktus - noteikumus, ja likums Ministru kabinetu tam īpaši pilnva
rojis. Ministru kabineta iekārtas likuma 31. panta pirmās daļas 1 . punkts arī noteic, ka
pilnvarojumā norādāmi tā satura galvenie virzieni. Tā kā Ministru kabinets noteikumus
izdod, lai veicinātu likumu īstenošanu, tajos nedrīkst ietvert tādas normas, kuras nav
uzskatāmas par palīglīdzekļiem likuma normu īstenošanai.56
īpašuma tiesību ierobežojumi, kurus saskaņā ar likumu noteicis Ministru kabinets,
ir raksturīgi, piemēram, dabas aizsardzības tiesiskajam regulējumam. Likuma “Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām”5716. pantā ir norādīts, ka vispārējos aizsargājamo teri
toriju aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kuros reglamentēti tajās pieļaujamo un
aizliegto darbību veidi, nosaka Ministru kabinets. Minētos jautājumus regulē Ministru
kabineta noteikumi Nr. 415 “īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi”,58 kurus Ministru kabinets izdevis saskaņā ar likuma “Par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 14. panta otro daļu un 16. pantu. Par īpašuma
tiesību ierobežojumu, kas noteikts ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 415, ir uzska
tāms, piemēram, šo noteikumu 2 0 .2 . punktā ietvertais aizliegums aizsargājamo ainavu
apvidu teritorijā uzstādīt vēja ģeneratorus.
29. Tiesa var ierobežot personas īpašuma tiesības tikai uz likumā piešķirta pilnvaro
juma pamata, turklāt likumā jābūt norādītam ierobežojuma veidam. Piemēram, Civil
likuma 1231. panta 2 . punkts ļauj servitūtus nodibināt ar tiesas spriedumu. Satversmes
tiesa, izvērtējot minētās Civillikuma normas atbilstību Satversmes 105. pantam, ir pau
dusi vairākas atziņas, kas attiecas ne vien uz servitūtu nodibināšanu ar tiesas spriedumu,
bet arī kopumā raksturo tiesas kompetenci īpašuma tiesību ierobežošanā.59 Satversmes
tiesa ir norādījusi, ka tiesa ir neatkarīga institūcija, kas ir kompetenta ar spriedumu no54Skat. Satversmes tiesa. 2002-01-03.20.05.2002. Secinājumu daļa.
55Ministru kabineta iekārtas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2008.28. maijs, Nr. 82 (3866). - I
56Satversmes tiesa. 2005-03-0306.21.11.2005.9. punkts.
57Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1993.25. marts, Nr. 5.
58īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: Ministru kabineta
noteikumi Nr. 415. Latvijas Vēstnesis, 2003. 8. augusts, Nr. 112.
59Skat. Satversmes tiesa. 2008-11-01.22.12.2008.11.2. punkts.
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teikt personai īpašuma tiesību ierobežojumus, tostarp nodibināt servitūtus. Ļaujot tiesai
nodibināt servitūtus, likumdevējs ir noteicis īpašuma tiesību ierobežošanai tādu proce
dūru, kas garantē tiesiskumu un izslēdz patvaļu. Šī procedūra ir tiesas process, kurā tiesa
lemj par servitūta nodibināšanu. Tiesas spriedumam saskaņā ar “Civilprocesa likuma”
189. pantu ir jābūt likumīgam un pamatotam. Turklāt Latvijā pastāvošā triju instanču
tiesu sistēma nodrošina iespēju pārsūdzēt tiesas spriedumus.
Tiesa var noteikt īpašuma tiesību ierobežojumus ne vien ar spriedumu, bet ari ar citu
nolēmumu, ja vien to atļauj likums. Šāda īpašuma tiesību ierobežojuma piemērs ir pra
sības nodrošinājums. Kā norādīts “Civilprocesa likuma” 137. pantā, mantiska rakstura
prasībās tiesa vai tiesnesis pēc prasītāja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par
prasības nodrošināšanu, ja ir pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu
kļūt apgrūtināta vai neiespējama. Prasības nodrošināšanas līdzekļi saskaņā ar “Civilpro
cesa likuma” 137. pantu ir šādi: 1) atbildētājam piederošas kustamas mantas un skaid
ras naudas apķīlāšana, 2 ) aizlieguma atzīmes ierakstīšana attiecīgās kustamas mantas
reģistrā vai citā publiskā reģistrā, 3) prasības nodrošināšanas atzīmes ierakstīšana ze
mesgrāmatā vai kuģu reģistrā, 4) kuģa arests, 5) aizliegums atbildētājam veikt noteiktas
darbības, 6 ) to maksājumu apķīlāšana, kuri pienākas no trešajām personām, tajā skaitā
naudas līdzekļi kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās, 6 ) izpildu darbības atlikšana
(ari aizliegums tiesu izpildītājam nodot naudu vai mantu piedzinējam vai parādniekam
vai mantas pārdošanas apturēšana).
30.
Pašvaldības ir tiesīgas noteikt īpašuma tiesību ierobežojumus, uz likumā piešķirta
pilnvarojuma pamata izdodot ārējus normatīvos aktus - saistošos noteikumus. Kā norādīts
likuma “Par pašvaldībām”60 14. panta trešajā daļā, savu funkciju izpildes nodrošināšanai
likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošus noteikumus. Piemēram, “Terito
rijas plānošanas likuma”617. panta sestās daļas 2 . punkts noteic, ka vietējās pašvaldības teri
torijas plānojumu vietējā pašvaldība apstiprina kā saistošos noteikumus. Saskaņā ar “Teri
torijas plānošanas likuma” 5. panta 4. punktu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā tiek
noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un aprobežojumi, grafiski
attēlota vietējās pašvaldības teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana,
kā ari detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumus noteiktās prasības, teritorijas un
objekti. Teritorijas plānojumā noteiktie teritorijas izmantošanas nosacījumi ierobežo īpašu
ma tiesības, jo liedz personām izmantot īpašumu pretēji šiem nosacījumiem.62
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” pašvaldības ir tiesīgas izdot saistošos notei
kumus par namu un būvju uzturēšanu, mājdzīvnieku turēšanu, īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu un vairākiem citiem minētajā likumā no
rādītajiem jautājumiem, kuru regulējums saistīts ar īpašuma tiesību ierobežojumiem.
Piemēram, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6 . punktu paš
valdības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus “par sanitārās tīrības uzturēšanu un
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabied
60Par pašvaldībām: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994.24. maijs, Nr. 61 (192).
“ Teritorijas plānošanas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002.12. jūnijs, Nr. 88 (2663).
62 Skat Detlava D. Teritorijas plānošanas nozīme būvniecības procesā. Jurista Vārds, 2007. 23. oktobris,
Nr. 43,6. lpp.
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riskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu”.
Satversmes tiesa, izvērtējot minētās normas atbilstību Satversmes 106. pantā noteikta
jam piespiedu darba aizliegumam, norādīja, ka īpašumam piegulošās publiskā lietošanā
esošās teritorijas uzkopšana uzskatāma nevis par piespiedu darbu, bet gan par pienāku
mu, ko uzliek īpašums.63 Satversmes 105. panta kontekstā pienākums uzkopt īpašumam
piegulošo publisko teritoriju ir atzīstams par īpašuma tiesību ierobežojumu, kas saskaņā
ar likumu noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos.
31. Valsts un pašvaldību iestādes var noteikt īpašuma tiesību ierobežojumus ari ar
administratīvo aktu. Izdodot šādu administratīvo aktu, iestādei jāievēro “Administratīvā
procesa likuma”6411 . pantā paredzētais likuma atrunas princips. Saskaņā ar likuma atru
nas principu privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu iestāde var izdot uz Satvers
mes, likuma, kā ari starptautisko tiesību normas pamata. īpašuma tiesību ierobežojumi,
kurus noteic ar administratīvo aktu, visbiežāk attiecas uz mantiska rakstura tiesībām,
nevis nekustamām vai kustamām lietām. Šādi īpašuma tiesību ierobežojumi ir raksturī
gi, piemēram, tādai komercdarbībai, kuras veikšanai nepieciešama licence.
Likumā noteiktajos gadījumos personas tiesības veikt attiecīgo licencējamo komerc
darbību var tikt sašaurinātas vai atņemtas ar iestādes izdotu administratīvo aktu. Piemē
ram, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar Kredītiestāžu likuma65113. panta
pirmās daļas 5. punktu ir tiesības noteikt bankai noguldījumu saistību izpildes ierobežo
jumus, ja no bankas notiek pārmērīga noguldījumu aizplūde. Ministru kabinets, pama
tojoties uz likumā ietvertu pilnvarojumu, ir izdevis noteikumus Nr. 662 “Akcīzes preču
aprites kārtība”.66 Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija saskaņā ar minēto no
teikumu 49.8. punktu var anulēt komersantam alkoholisko dzērienu tirdzniecības licen
ci, ja komercdarbības vietā ir konstatēti nelikumīgi alkoholiskie dzērieni vai alkoholiskie
dzērieni, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām.
32. īpašuma tiesību ierobežojumam ir jākalpo kādam no Satversmes 116. pantā norā
dītajiem leģitīmajiem mērķiem. Satversmes 116. pantā ietvertajā personas pamattiesību
uzskaitījumā nav speciālas norādes uz īpašuma tiesībām, jo konstitucionālais likumdevējs
jau Satversmes 105. pantā ir norādījis, ka īpašuma tiesības var ierobežot Tomēr nav šaubu,
ka Satversmes 116. pantā minētie pamattiesību ierobežošanas leģitīmie mērķi, proti, dtu
cilvēku tiesību, demokrātiskās valsts iekārtas, sabiedrības drošības, labklājības un tikumī
bas aizsardzība ir atlīstami par leģitīmiem mērķiem ari īpašuma tiesību ierobežošanai.
Satversmes tiesa, izvērtējot tiesību normu atbilstību Satversmes 105. pantam, vairāk
kārt ir norādījusi, kādiem leģitīmajiem mērķiem kalpo apstrīdētajās normās noteiktie
īpašuma tiesību ierobežojumi. Piemēram, likumā “Par zemes reformu Latvijas Repub
likas pilsētās” un likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” no
teiktais zemes īpašnieka pienākums noslēgt zemes nomas līgumu ar ēkas īpašniekiem
jeb “piespiedu noma” ir zemes īpašniekam Satversmes 105. pantā noteikto pamattiesību
“ Satversmestiesa. 2003-22-01.21.05.2004. 9. punkts.
64Administratīvā procesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001.14. novembris, Nr. 164 (2551).
65Kredītiestāžu likums? LR likum s. Latvijas Vēstnesis, 1995.24. oktobris, Nr. 163 (446).
66Akcīzes preču aprites kārtība: Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumi Nr. 662. Latvijas Vēstnesis, 2005.
| septembris, Nr. 138 (3296).
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ierobežojums, kura leģitīmais mērķis ir aizsargāt citu cilvēku tiesības, proti, ēkas īpašnie
kiem Satversmē noteiktās tiesības uz īpašumu.67 Savukārt valsts vecuma pensiju aplik
šana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ir īpašuma tiesību ierobežojums, kura leģitīmais
mērķis ir sabiedrības labklājības aizsardzība, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis nodroši
na valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumus, ar kuriem ir iespējams finansēt prioritārus
sociālos un ekonomiskos pasākumus.68
33.
Tiesību norma, kurā noteikts īpašuma tiesību ierobežojums, atbilst samēriguma
principam, ja ir ievēroti trīs kritēriji: 1) izmantotais līdzeklis ir piemērots leģitīmā mērķa
sasniegšanai 2 ) leģitīmo mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem, indivīda tiesības mazāk
ierobežojošiem līdzekļiem, 3) labums, ko sabiedrība iegūst no ierobežojuma, ir lielāks
par personai nodarīto zaudējumu.69 Tiesību normas atbilstība minētajiem kritērijiem ir
jāizvērtē norādītajā secībā. Ja nav ievērots kaut viens no samēriguma kritērijiem, tiesību
norma neatbilst samēriguma principam un Satversmes 105. pantam.
Satversmes tiesa apstrīdētās tiesību normas vairumā gadījumu atzīst par piemērotām
leģitīmā mērķa sasniegšanai, jo tiesību normās noteiktie īpašuma tiesību ierobežojumi
parasti ir racionāli un lietderīgi. Piemēram, Civillikuma 1231. panta 2. punktā ietverto
normu par servitūtu nodibināšanu ar tiesas spriedumu Satversmes tiesa atzina par pie
mērotu leģitīmā mērķa sasniegšanai, jo nebūtu loģiski katru servitūtu nodibināt ar liku
mu un tiesa daudz labāk par likumdevēju var izvērtēt konkrētās lietas apstākļus, atrisinot
strīdu par servitūta nodibināšanu.70 Izvērtējot Komerclikuma 142. panta otrās daļas un
284. panta otrās daļas atbilstību Satversmes 105. pantam, Satversmes tiesa turpretī atzina
apstrīdētās normas par nepiemērotām leģitīmā mērķa sasniegšanai, jo nebija racionāla
izskaidrojuma tam, ka minētās Komerclikuma normas liedz akciju sabiedrības statūtos
noteikt lielāku nepieciešamo balsu vairākumu svarīgu lēmumu pieņemšanai nekā trīs
ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm .71
Satversmes tiesa nereti ir atzinusi tiesību normas par neatbilstošām Satversmes
105. pantam tāpēc, ka īpašuma tiesību ierobežojums nav saudzējošākais līdzeklis leģitī
mā mērķa sasniegšanai. Satversmes tiesai nav jānorāda leģitīmā mērķa sasniegšanai pie
mērots līdzeklis, kurš vismazāk ierobežo indivīda tiesības uz īpašumu. Tomēr Satvers
mes tiesas kompetencē ir pārbaudīt, vai likumdevējs, ierobežojot personu pamattiesības,
ir pienācīgi izvērtējis tādu alternatīvu līdzekļu esamību, kuri pamattiesības aizskartu
mazāk.72 Minētais attiecas ne vien uz likumdevēju, bet ari uz pārējām institūcijām, kuras
ir tiesīgas noteikt īpašuma tiesību ierobežojumus. Izskatot lietu par kādā teritorijas plā
nojumā ietverto aizliegumu pagastā būvēt un paplašināt lopkopības fermas, Satversmes
tiesa konstatēja, ka aizliegumam ir leģitīms mērķis - aizsargāt Satversmes 115. pantā
noteiktās citu cilvēku tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Pagasta padome tomēr nebija veikusi
67Satversmes tiesa. 2008-34-01.13.02.2009.19. punkts.
68Satversmes tiesa. 2007-01-01.08.06.2007.23. punkts.
49 Skat. Satversmes tiesa. 2008-34-01. 13.02.2009. 20. punkts; Satversmes tiesa. 2008-36-01. 15.04.2009.
13. punkts.
70Satversmes tiesa. 2008-11-01.22.12.2008.14. punkts.
71Satversmes tiesa. 2008-12-01.04.02.2009.10.3., 11. punkts.
72Satversmes tiesa. 2008-36-01.15.04.2009.15. punkts.
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nekādu izpēti, kas ļautu apgalvot, ka nav iespējami saudzējošāki līdzekļi īpašuma tiesību
ierobežošanai. Tāpēc Satversmes tiesa secināja, ka nav izraudzīts saudzējošākais līdzeklis
leģitīmā mērķa sasniegšanai.73
Vairākās lietās Satversmes tiesa ir vērtējusi, vai labums, ko sabiedrība iegūst ar īpa
šuma tiesību ierobežojumu, ir lielāks par indivīdam nodarīto zaudējumu. Satversmes
tiesas ieskatā Civillikuma 1231. panta 2. punkts, kas paredz servitūtu nodibināšanu ar
tiesas spriedumu, nodrošina tiesisko kārtību, jo saskaņo dažādu personu intereses ne
kustamā īpašuma lietošanā, un sabiedrības ieguvums no šādas kārtības ir lielāks nekā
indivīdam nodarītais zaudējums.74 Tāpat Satversmes tiesa ir konstatējusi, ka likumā “Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvo
jamo māju privatizāciju” noteiktais zemes īpašnieka pienākums noslēgt zemes nomas
līgumu ar ēkas īpašniekiem jeb “piespiedu noma” nodrošina visas sabiedrības interesēm
atbilstošu tiesisku kārtību dažādu personu atšķirīgo interešu saskaņošanai, un tāpēc sa
biedrības iegūtais labums ir lielāks par zemes īpašnieka tiesībām un likumiskajām inte
resēm nodarīto zaudējumu.75^
5. īp a šu m a p ie sp ie d u a tsavin āšan a sab ied rīb as vajadzībām
34. īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām ir viens no īpašuma tiesību
ierobežošanas veidiem. Valstij ir tiesības, ievērojot Satversmes 105. panta ceturtajā teiku
mā norādītos piespiedu atsavināšanas kritērijus, atņemt personai īpašuma tiesības dejure.76
Persona, kurai valsts piespiedu kārtā atsavina īpašumu, pilnībā zaudē īpašuma tiesības uz tai
piederošo īpašuma objektu vai tā daļu. īpašuma atņemšana personai rada būtiskas mantis
kās sekas. Tāpēc Satversmes 105. panta ceturtajā teikumā ir ietverti četri kritēriji, kuri valstij
jāievēro, lai nodrošinātu īpašuma piespiedu atsavināšanas tiesiskumu. īpašuma piespiedu
atsavināšana ir pieļaujama tika tad, ja tā notikusi: 1) uz atsevišķa likuma pamata, 2 ) sabied
rības vajadzībām, 3) izņēmuma gadījumos un 4) pret taisnīgu atlīdzību.77
35. īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām parasti notiek, ja valstij
vai pašvaldībai citu personu nekustamie īpašumi ir nepieciešami sabiedriski nozīmīgu
objektu būvniecībai. Piemēram, 2005. gadā Saeima pieņēma likumu “Par nekustamo
īpašumu atsavināšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām”.78 Noteikumi par ne
kustamā īpašuma piespiedu atsavināšanas kārtību ir ietverti “Sabiedrības vajadzībām
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā”,79 kas stājās spēkā 2 0 1 1 . gada
1. janvārī. Minētais likums regulē ne vien nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu uz
atsevišķa likuma pamata, bet arī tā labprātīgu atsavināšanu uz vienošanās pamata. Pa
stāvot piespiedu atsavināšanas normatīvajam regulējumam, kas ietverts “Sabiedrības va73Satversmes tiesa. 2008-05-03.12.11.2008.16. punkts.
74Satversmes tiesa. 2008-11-01.22.12.2008.16. punkts.
75Satversmes tiesa. 2008-34-01.13.02.2009.24. punkts.
76Satversmes tiesa. 2005-12-0103.16.12.2005.22. punkts.
77Satversmes tiesa. 2009-01-01.21.10.2009.10. punkts.
78Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām: LR likums. Latvijas
Vēstnesis, 2005.28. jūnijs, Nr. 99 (3257).
79Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums: LR likums. Latvijas Vēst
nesis, 2010.3. novembris, Nr. 174 (4366).
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jadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā”, atsevišķajos likumos
par konkrētu nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu nav nepieciešams izsmeļoši
reglamentēt atsavināšanas nosacījumus.
Satversmes 105. panta ceturtajā teikumā norādītajā veidā personai var atsavināt ne
vien nekustamo īpašumu, bet arī cita veida īpašumu, kas nepieciešams sabiedrības va
jadzību nodrošināšanai. Ir iespējamas situācijas, kurās valstij, nodrošinot sabiedrības
vajadzības, ir piespiedu kārtā jāatsavina komercuzņēmums tā īpašniekam. Komersanta
uzņēmuma sastāvā var būt ne vien nekustamais īpašums, bet arī kustamas lietas un
mantiski novērtējamas tiesības. Izņēmuma gadījumā valsts var piespiedu kārtā atsavi
nāt īpašniekam kultūrvēsturiskus vai mākslas priekšmetus, lai glābtu tos no bojāejas.
Šāda situācija, piemēram, var rasties, ja izcila mākslinieka gleznas, kuras atzīstamas par
sabiedrībai nozīmīgu kultūras mantojumu, draud iet bojā mantinieku nolaidības dēļ.
Sakarā ar saimnieciskās krīzes izraisīto nestabilitāti banku sektorā Saeima 2008. gada
decembrī pieņēma “Banku pārņemšanas likumu”, kura mērķis ir Latvijas banku sistēmas
stabilitātes saglabāšana un maksājumu sistēmu raitas darbības nodrošināšana sabiedrības
interesēs.80 “Banku pārņemšanas likums” ir piemērojams gan banku piespiedu pārņemša
nai, kurai jānotiek pret taisnīgu atlīdzību uz atsevišķa likuma pamata, gan arī labprātīgai
pārņemšanai. Banku piespiedu pārņemšana ietilpst Satversmes 105. panta ceturtā teiku
ma tvērumā. Bankas pārņēmējs saskaņā ar “Banku pārņemšanas likuma” 4. panta otro
daļu ir valsts tiešās pārvaldes iestādes personā vai valsts kapitālsabiedrība. Bankas pār
ņemšana notiek, atsavinot bankas emitētās akcijas, bankas mantu, tiesības vai saistības.
36. Satversmes tiesa savos spriedumos ir izskaidrojusi, kāpēc Satversmes 105. panta ce
turtais teikums pieļauj īpašuma piespiedu atsavināšanu tikai uz atsevišķa likuma pamata,
kā arī ir norādījusi uz šādam likumam izvirzāmajām prasībām .81 Atsevišķs likums īpašuma
piespiedu atsavināšanai ir nepieciešams, lai aizsargātu personu no iespējamas valsts iestāžu
patvaļas. Satversmes 105. panta ceturtajā teikumā ietvertais vārds “atsevišķs” ir jāinterpretē
ne vien formāli gramatiski, bet visupirms pēc būtības. Pieņemot likumu, ar kuru īpašums
tiek atsavināts, likumdevējam īpaša uzmanība ir jāpievērš visiem lietas apstākļiem un jānoskaidro, vai īpašuma atsavināšana patiešām atbilst visiem Satversmes 105. pantā noteik
tajiem piespiedu atsavināšanas kritērijiem. Likumdevējam pirms likuma pieņemšanas ir
pienākums uzklausīt personu, kuras īpašumu plānots atsavināt. Tiesības tikt uzklausītam
nozīmē to, ka personai jābūt iespējai izteikt savus iebildumus, bet likumdevējam tie jāiz
vērtē, ņemot tos vērā iespēju robežās vai arī noraidot ar pienācīgu pamatojumu .82
37. īpašuma piespiedu atsavināšana ir pieļaujama tikai tādu sabiedrības vajadzību nodro
šināšanai, kuras atbilst sabiedrības kopējām interesēm.83 Sabiedrības vajadzībām neatbilstu
īpašuma piespiedu atsavināšana atsevišķu privātpersonu interesēs. Satversmes 105. panta
ceturtais teikums piešķir likumdevējam plašu rīcības brīvību noteikt, kādas ir sabiedrības
vispārējās vajadzības, kuras jānodrošina publisko mērķu sasniegšanai, un likumdevēja
80Banku pārņemšanas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2008.30. decembris, Nr. 202 (3986).
81 Skat. Satversmes tiesa. 2005-12-0103. 16.12.2005. 22.2. punkts; Satversm es tiesa. 2009-01-0121.10.2009.11. punkts.
82Satversmes tiesa. 2009-01-01.21.10.2009.11.3. punkts.
83Skat. turpat 12.1. punkts.
476

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

sniegtais sabiedrības vajadzību skaidrojums būs pareizs, ja vien tam acīmredzami netrūks
saprātīga pamatojuma.84 Satversmes tiesa, piemēram, ir atzinusi, ka robežkontroles punktu
modernizācija ir uzskatāma par nozīmīgu sabiedrības vajadzību, kas attaisno nekustamā
īpašuma piespiedu atsavināšanu.85 Savulaik Satversmes tiesa secināja, ka nekustamo īpašu
mu piespiedu atsavināšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām atbilst Satversmes
105. panta ceturtajā teikumā ietvertajam nosacījumam par sabiedrības vajadzībām.86
“Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma”
2. pantā ir ietverts detalizēts, bet ne izsmeļošs sabiedrības vajadzību uzskaitījums. Mi
nētajā likuma normā noteikts, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides
aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultū
ras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai
transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai,
ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem. Savukārt no “Banku pārņemšanas
likuma” 3. panta pirmās daļas secināms, ka sabiedrības vajadzība, kas attaisno bankas
pārņemšanu, ir Latvijas Republikas banku sistēmas stabilitātes saglabāšana un maksāju
mu sistēmu raitas darbības nodrošināšana.
38.
Satversmes 105. panta ceturtajā teikumā ietvertais nosacījums par īpašuma pie
spiedu atsavināšanu kā izņēmuma gadījumu nozīmē to, ka īpašumu personai var atsavināt
tikai tad, ja atsavināšanas mērķi nevar sasniegt un pienācīgi īstenot ne ar kādiem citiem
līdzekļiem.87 Līdz ar to valstij ir jāizvērtē, vai sabiedrības vajadzības nav iespējams nodro
šināt, neskarot personas tiesības uz īpašumu. Nosacījumu par īpašuma piespiedu atsavi
nāšanu kā izņēmuma gadījumu ir iespējams izpildīt, tikai ievērojot samērīguma principu.
Tas nozīmē, ka īpašuma piespiedu atsavināšanu var uzskatīt par notikušu izņēmuma gadī
jumā, ja tā atbilst samērīguma kritērijiem: 1 ) piespiedu atsavināšana ir piemērota leģitīmā
mērķa sasniegšanai, proti, sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, 2 ) leģitīmo mērķi nevar
sasniegt citādi, kā tikai atsavinot personai īpašumu un 3) labums, ko sabiedrība iegūst no
īpašuma piespiedu atsavināšanas, ir lielāks par personai nodarīto zaudējumu.
Satversmes 105. panta ceturtais teikums neparedz valstij pienākumu pirms piespiedu
atsavināšanas sabiedrības vajadzībām piedāvāt īpašniekam noslēgt līgumu par īpašu
ma labprātīgu atsavināšanu. Tomēr “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā
īpašuma atsavināšanas likums” un “Banku pārņemšanas likums” paredz, ka nekustamā
īpašuma piespiedu atsavināšana vai bankas piespiedu pārņemšana notiek tikai tad, ja
neizdodas noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu vai bankas
labprātīgu pārņemšanu. Šādai pieejai pamatā ir likumdevēja vēlme pēc iespējas saudzēt
personas tiesības gadījumos, kuros sabiedrības vajadzības nav iespējams nodrošināt bez
nekustamā īpašuma atsavināšanas vai bankas pārņemšanas. Normatīvais regulējums, sa
skaņā ar kuru prioritāte ir labprātīgai atsavināšanai, negarantē īpašniekam iespēju īpašu
mu paturēt, tomēr labprātīgas atsavināšanas procesā īpašniekam var būt lielākas iespējas
panākt labvēlīgākus atsavināšanas nosacījumus.
“ Satversmes tiesa. 2005-12-0103.16.12.2005.22.1. punkts.
“ Satversmes tiesa. 2009-01-01.21.10.2009.12.3. punkts.
“ Satversmestiesa. 2005-12-0103.16.12.2005. 22.1. punkts.
87Satversmes tiesa. 2009-01-01.21.10.2009.13. punkts.
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39.
Tā kā piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām var attiekties uz ļoti dažā
diem īpašuma veidiem, nav iespējams noteikt matemātiski precīzus, universāli piemēro
jamus atlīdzības aprēķināšanas kritērijus. Tomēr visos gadījumos atlīdzības noteikšanā
ir jāievēro vairāki principi, kas secināmi no Satversmes 105. panta ceturtā teikuma. At
līdzībai, kuru personai ir tiesības saņemt sakarā ar īpašuma piespiedu atsavināšanu sa
biedrības vajadzībām, visupirms ir jābūt taisnīgai, un tā nedrīkst tikt noteikta patvaļīgi
Atlīdzība ir jāizmaksā naudā. Atlīdzības kompensēšana ar citām mantiskajām vērtībām,
piemēram, atsavināmajam nekustamajam īpašumam līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, ir
pieļaujama tikai tad, ja īpašnieks tam piekrīt.
Satversmes tiesa, izvērtējot nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanas atbilstību
Satversmei, ir paudusi vairākas atziņas par taisnīgas atlīdzības kritērijiem, kuras uzska
tāmas par saistošām ne vien nekustamā īpašuma, bet arī citāda īpašuma piespiedu at
savināšanas gadījumā.88 Nosakot taisnīgās atlīdzības apmēru, ir jāņem vērā atsavināmā
īpašuma specifiskās īpašības un izmantošanas veids. Ja vien īpašuma piespiedu atsavinā
šana nenotiek sevišķos apstākļos, piemēram, dabas katastrofas vai sabiedrības drošības
apdraudējuma situācijā, valstij ir pienākums maksāt cenu, kas atbilst vai ir tuva tirgus
cenai. Tomēr atsavināšanas rezultātā īpašnieks nedrīkst iegūt nepamatotu labumu.
Saskaņā ar “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināša
nas likuma” 2 1 . pantu bijušajam īpašniekam nosakāma atlīdzība, kas nodrošina viņa ie
priekšējam mantiskajam stāvoklim līdzvērtīgu mantisko stāvokli. Kā norādīts šā likuma
2 2 . panta pirmajā daļā, atlīdzību veido nekustamā īpašuma tirgus vērtība vai atliku»
aizvietošanas vērtība, izvēloties no tām augstāko vērtību, un atlīdzība par zaudējumiem,
kas nekustamā īpašuma īpašniekam nodarīti saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināša
nu un, ja tiek atsavināta nekustamā īpašuma daļa, - ar atsavinātā nekustamā īpašuma
izmantošanu. Saskaņā ar “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma at
savināšanas likuma” 26. pantu atlīdzība ir jāizmaksā naudā, tomēr, vienojoties ar nekus
tamā īpašuma īpašnieku, var tikt izmantots cits taisnīgs atlīdzības kompensācijas veids,
piemēram, piedāvāts līdzvērtīgs nekustamais īpašums. Atlīdzības apmēru īpašnieks at
bilstoši minētā likuma 27. panta noteikumiem var apstrīdēt tiesā prasības kārtībā.
"Banku pārņemšanas likumā” ir ietverti vairāki noteikumi par taisnīgu atlīdzību ban
kas piespiedu pārņemšanas gadījumā. Saskaņā ar “Banku pārņemšanas likuma” 8 . pantu
Ministru kabinets nosaka bankas akcionāriem vai bankai piešķiramās taisnīgās atlīdzības,
tās apmēra un samaksas, kā ari piedāvāšanas kārtību.89 Nosakot atlīdzības apmēru, no
aprēķiniem izslēdzams bankai piešķirtais valsts atbalsts un Latvijas Bankas finansējums,
ko pārņemamā banka saņēmusi pirms ierosinājuma par pārņemšanu vai vienlaicīgi ar
to. Akciju, mantas, tiesību vai saistību atsavināšanas gadījumā novērtējums veicams at
bilstoši bankas finansiālajam stāvoklim, kāds tas bija dienā, kad Finanšu un kapitāla tir
gus komisija vai Latvijas Banka iesniegusi Finanšu ministrijai ierosinājumu par bankas
pārņemšanu. Strīda gadījumā bankai vai tās akcionāriem piešķiramās taisnīgās atlīdzības
apmēru nosaka tiesa civilprocesuālajā kārtībā pēc bankas vai tās akcionāru prasības.
“ Satversmes tiesa. 2005-12-0103.16.12.2005.23.3.3.-23.4. punkts.
mSkat Bankas akcionāriem vai bankai piešķiramās taisnīgās atlīdzības apmēra noteikšanas, piedāvāšanas un
samaksas kārtība: Ministru kabineta 10.02.2009. noteikumi Nr. 112. Latvijas Vēstnesis, 2009.12. februāra
№.24(4010).
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106. Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties
nodarbošanos un darbavietu
atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.
Piespiedu darbs ir aizliegts.
Par piespiedu darbu netiek uzskatīta
iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un
nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu.
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A. Ievads
1. Panta konstrukcija un terminoloģija
1. Satversmes 106. pants formulēts kā trīs teikumi, kas regulē vienas tiesības divas
atšķirīgas pazīmes. Proti, panta pirmais teikums “ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties no
darbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai” attiecas uz personas
tiesībām strādāt, savukārt otrais un trešais teikums - uz tiesībām nestrādāt, ja persona
to nevēlas, bet - ievērojot konkrētus izņēmumus.
2. Līdzīgi kā citās Satversmes VIII nodaļas normās, arī 106. pantā ir lietots termins
ikviens”, kas uzsver šo tiesību subjektu - jebkuru personu Turklāt, ievērojot darba
jēdziena ciešo saistību ar konkrētām spējām, prasmēm, zināšanām un pieredzi, par šo
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tiesību subjektu var būt tikai fiziska persona. Tomēr arī šajā aspektā termins “ikviens”
Satversmes 106. panta izpratnē atšķiras no šā paša termina, piemēram, Satversmes
93. panta izpratnē. Satversmes 106. panta subjekti nav pilnīgi visas personas, un šo
subjektu loks gan starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos, gan Latvijas tiesībās tiek
ierobežots vispirms attiecībā uz personas vecumu, 1 taču ierobežojumi iespējami arī pēc
citām pazīmēm. Piemēram, neraugoties uz vispārēji pastāvošo diskriminācijas aizliegu
mu, sievietes nevar izvēlēties darbu raktuvēs, ir iespējams un pat nepieciešams atseviš
ķās profesijās vai darbavietās noteikt ierobežojumus arī grūtniecēm vai sievietēm, kuras
baro bērnu ar krūti.2 Noteiktus darbu veidus nevar izvēlēties cilvēki pirmspensijas vai
pensijas vecumā.
3.106. pants nošķir jēdzienus “nodarbošanās” un “darbavieta”. Nodarbošanās ir sais
tāma ar personas izglītību, prasmēm, spējām un kvalifikāciju. Tradicionālā izpratnē tā
ir personas profesija, ko šo tiesību subjekts var izvēlēties pat pirms ekonomiski aktīvā
vecuma sasniegšanas, piemēram, izvēloties konkrētu profesionālas ievirzes vidējās izglī
tības iestādi. Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir atzinusi, ka ar Satversmes 106. pantā
ietverto jēdzienu “nodarbošanās” saprotams tāda veida darbs, kas prasa atbilstošu saga
tavotību un kas ir cilvēka eksistences avots, kā arī profesija, kas cieši saistīta ar katra indi
vīda personību kopumā.3 Jēdziens “nodarbošanās” ietver darbību gan prokuratūrā, gan
zvērināta advokāta, gan zvērināta notāra amatā, proti, šis jēdziens attiecas arī uz tādām
profesijām, kurās nodarbinātības tiesiskās attiecības netiek dibinātas uz Darba likumā
regulētā darba līguma pamata.4 Jēdziens attiecināms uz nodarbinātību gan privātajā, gan
publiskajā sektorā.5
4.
Nodarbošanās izvēlei loģiski seko darbavietas izvēle, taču apzīmējums “brīvi” no
rāda, ka persona ir tiesīga izvēlēties gan tādu darbavietu, kas atbilst tās izvēlētajai profe
sijai, gan tādu, kas tai neatbilst. Piemēram, 2005. gadā veiktais pētījums “Mūžizglītības
pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā” liecina, ka vidēji saistībā ar iegūto izglītību un
profesiju strādā tikai 49% aptaujāto.6 Tādējādi persona atbilstoši Satversmes 106. pantam
var izvēlēties vienu nodarbošanos, bet citu darbavietu, kas gan praktiski ir iespējams vie
nīgi, ja darbavieta ir tāda, kas neprasa specifiskas zināšanas vai prasmes. Turklāt tiesības
brīvi izvēlēties darbavietu garantē vienīgi tiesības pieteikties uz izsludināto vakanci, taču
nenodrošina personas iespējas noteikti ieņemt izvēlēto amatu.
1Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 32. pants noteic, ka minimālais darbā pieņemšanas vecums nedrīkst
būt mazāks par vecumu, kādā beidzas obligātās izglītības apguve. Eiropas Savienības Pamattiesību harta:
starptautisks līgums. Oficiālais Vēstnesis 2010. 30. marts Nr. LR C 83/389. Pieejams: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:LR:PDF. Latvijas Darba likuma 37. panta pirmā
daļa aizliedz pastāvīgā darbā nodarbināt bērnus. Bērns šā likuma izpratnē ir persona, kura ir jaunāka par 15
gadiem vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību. Darba likums: LR likums.
Latvijas Vēstnesis, 2001.6. jūlijs, Nr. 105 (2492).
2Par Eiropas Sociālo hartu: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001.18. decembris, Nr. 183 (2570). ^
3Satversmes tiesa. 2003-12-01.18.12.2003.
4Satversmes tiesa. 2001-16-01.04.06.2002. Secinājumu da}as 2. punkts;
5Skat. Satversmes tiesa. 2003-13-0106.27.11.2003.
‘ Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā Pieejams: h t t p :/ / w w w . l a e a .l v / 4 4 / s e c t i o n . a s p x / 8 5
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2. S aistīb a a r citām Satversm es norm ām
5. Lai arī Satversmes 106. pants atrodas Satversmes VIII nodaļas vidū, jautājumos,
kas saistīti ar tiesībām uz darbu un to realizāciju, tas uzskatāms par “jumta” pantu, kas
nosaka tiesību uz darbu pamatjautājumus. Attiecīgi atsevišķi konkrētāki un detalizētāki
tiesību uz darbu aspekti regulēti Satversmes 101., 107., 108. un 109. pantā.
6 . Satversmes 101. pants detalizē ikviena tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un
darbavietu, konkretizējot, ka šādas tiesības, ja izvēle izdarīta par labu valsts dienestam
vai dalībai valsts un pašvaldību darbībā, attiecināmas vienīgi uz Latvijas pilsoņiem. To
mēr 101. pantu nevar uzskatīt par 106. pantā ietverto tiesību ierobežojumu, jo arī perso
nai, kura nav Latvijas pilsonis, ir iespēja iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā,7
tādējādi brīvi realizējot tiesības izvēlēties nodarbošanos un darbavietu arī valsts dienes
tā. Šajā gadījumā prasība pēc pilsonības ir līdzvērtīga prasībai pēc konkrētas izglītības,
kvalifikācijas vai pieredzes, kas parasti nepieciešama, lai realizētu tiesības izvēlēties dar
bavietu, un to nevar uzskatīt par šīs tiesības ierobežojošu.
7. Vērtējot kopsakarā Satversmes 101. un 106. pantu, secināms, ka Satversmes
101. pants ir vienlaikus gan lex specialise gan lex ģenerālis attiecībā uz 106. pantu. No
vienas puses, 1 01 . pants paredz 106. panta ierobežojumus, piemēram, nosakot, ka ti
kai pilsonim ir tiesības pildīt valsts dienestu. No otras puses, likumā paredzētā veidā
Satversmes 101. pantam var noteikt tikai tādus ierobežojumus, kas atbilst Satversmes
106. pantam, proti, kas saistīti ar personas spējām un kvalifikāciju vai arī noteikti sa
skaņā ar Satversmes 116. pantu.8 Arī Lietuvas Republikas Konstitucionālā tiesa, vērtējot
līdzīgu konstitūcijas normu mijiedarbību, norāda: “Tiesības pildīt Lietuvas Republikas
valsts dienestu vienlīdzīgos apstākļos, kas nostiprinātas Lietuvas Republikas konstitūcijas
33. panta pirmajā daļā, ir saistītas ar katras personas tiesībām brīvi izvēlēties nodarbo
šanos, kas nostiprinātas konstitūcijas 48. panta pirmajā daļā. Šajā sakarā konstitūcijas
33. panta pirmās daļas norma “pilsoņiem ir tiesības [...] iestāties Lietuvas Republikas valsts
dienestā vienlīdzīgos apstākļos” ir vienlaikus gan lex specialis, gan lex ģenerālis attiecībā
pret konstitūcijas 48. panta pirmās daļas normu "katrs cilvēks var brīvi izraudzīties darbu
un nodarbošanos”.”9
8 . Satversmes 107. pants garantē personām, kuras jau izvēlējušās nodarbošanos un
darbavietu, tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kā arī tiesības uz at
pūtas laiku. Brīvība izvēlēties darbavietu un nodarbošanos tiek pieskaitīta gan sociāla
jām, gan ekonomiskajām tiesībām. Sākotnēji un pamatā šīs tiesības saistītas ar personas
tiesībām nodrošināt sev un savai ģimenei iztiku un cilvēka cienīgus dzīves apstākļus
jeb citiem vārdiem - ar tiesībām saņemt samaksu par darbu, darba samaksas minimu
mu valstiski reglamentējot. Tiesības uz noteiktu atpūtas laiku savukārt vairāk saistāmas
ar piespiedu darba aizliegumu, kas cita starpā var izpausties arī necilvēcīgos darba ap
stākļos, savukārt apstākļi, kuros personai netiek nodrošinātas tiesības uz atpūtas laiku,
varētu tikt uzskatīti par necilvēcīgiem.
7Skat Pilsonības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1994.11. augusts, Nr. 93 (224).
“Satversmes tiesa. 2006-29-0103.10.05.2007.17.2. punkts.
9Constitutional court of Lithuania. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03,13.12.2004.26. punkts. Pieejams:
http://www.lrkt.lt/dokumentai/2004/r041213.htm.
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9. Satversmes 108. pantā noteiktās tiesības slēgt koplīgumus, streikot un apvienoties
arodbiedrībās saistāmas ar tiesību uz darbu realizāciju plašākā nozīmē. Proti, 108. pants
konkretizē instrumentus, ar kuriem panākt minēto tiesību pilnvērtīgu realizāciju - dro
šus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, atbilstošu darba laiku, pienācīgu darba sa
maksu u.c.
10. Satversmes 109. pants nostiprina tiesības uz sociālo nodrošinājumu visos nor
matīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tomēr šajā pantā uzskaitītie gadījumi - vecums
darbnespēja un bezdarbs - ir tiešā veidā saistīti ar tiesībām uz darbu, un vispārīgi mini
mālo iztikas līdzekļu nodrošinājums šādās situācijās tiek uzskatīts par tiesību uz darbu
neatņemamu sastāvdaļu, kura īstenošanā ir pienākums iesaistīties valstij (lielākoties caur attiecīgi izveidotu nodokļu sistēmu).
{ £ Viens no aktuālākajiem tiesību uz darbu jautājumiem mūsdienās ir diskrimināci
jas novēršana darba tiesiskajās attiecībās gan nodarbinātības nosacījumu, gan piekļuves
nodarbinātībai, gan darba samaksas un citos aspektos. Šādā nozīmē tiesības uz darbu
saistāmas ar Satversmes 91. pantā noteikto vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, ka ari
diskriminācijas aizliegumu. Tomēr, lai arī darba tiesībās šie principi tiek visvairāk uz
svērti un analizēti, vispārīgi to interpretācija neatšķiras no kopējās vienlīdzības un dis
kriminācijas aizlieguma principu interpretācijas, tāpēc minēto principu izpausme saistī
bā ar tiesībām uz darbu atsevišķi netiks analizēta.
3. Tiesību vēsturiskā attīstīb a

12 .
Pirmais starptautiskais līgums, kas noslēgts par cilvēktiesību jautājumiem, sais
tīts tieši ar tiesībām uz darbu un piespiedu darba aizliegumu, proti, tas ir līgums par
vergu tirdzniecības aizliegumu (1856. gada 30. marta Parīzes līgums, 1878. gada 13. jū
lija Berlīnes līgums10). Jau 1926. gada 25. septembrī Tautu savienība pieņēma Verdzības
aizlieguma konvenciju, paredzot pēc iespējas ātrāku pilnīgu verdzības atcelšanu.11 Šajā
aspektā piespiedu darba aizliegums sasaucas ar personas tiesībām uz brīvību, ko aizsargā
Satversmes 94. pants. Tomēr, ja verdzība saista tai pakļauto personu pilnībā gan dar
bā, gan ārpus tā, tad piespiedu darbs attiecināms vienīgi uz šīs personas nodarbināšanu
pret tās gribu.12 Lai arī 20. gadsimta sākumā bija izdevies izskaust verdzību tradicionālā
izpratnē, joprojām saglabājās parādu verdzība, kalpība, ekspluatācija un cita veida ver
dzībai pielīdzināmas aktivitātes jeb piespiedu darbs, kā rezultātā Starptautiskā Darba
organizācija (turpmāk arī - SDO) 1930. gadā pieņēma Piespiedu darba konvenciju.
1956. gada 7. septembrī tika pieņemta Papildu verdzības, vergu darba un verdzībai pie
līdzināmu darbību atcelšanas konvencija,14 bet 1957. gadā - Konvencija par piespiedu
10Burgentāls T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā. Rīga: AGB, 2000,32.-33. lpp.
11Slavery Convention, 1926. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/slavery.pdf.
12Theory and Practice of European Convention of Human Rights. Ed. by Van Dijk P., Van Hoof F., Van Rijn •
Zwaak L. 4th Edition. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 444.
jg ģ ļJJJĒ M
13 Forced Labour Convention; ILO convntion, 1930. Pieejams: h t t p ://w w w .ilo .o r g /ilo le x /c g j- le x lc o n v tpl?C029.
H
j
14Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices
Similar to Slavery. Pieejams: http://wwwl.umn.edu/humaNr. s/instreelf3scas.htm.
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darba aizliegumu,15 kas aizliedza piespiedu darbu ari kā sodu par streikiem, darba dis
ciplīnas pārkāpumiem, reliģisku vai politisku uzskatu paušanu u.tml.
13. Tiesības uz darbu kā atsevišķas cilvēka tiesības atzītas jau 1919. gadā, kad SDO
statūtu preambulā norādīts uz šo tiesību nepārvērtējami būtisko lomu sociālā taisnī
guma nodrošināšanā, kas savukārt uzskatāms par miera garantu pasaulē.16 1920. gadā,
parakstot Tautu savienības statūtus, tika nodibināta Tautu savienība. Tautu savienības
statūtu 23. pants pieminēja taisnīgus un cilvēciskus darba apstākļus vīriešiem, sievietēm
un bērniem, paredzot starptautiskas organizācijas - Starptautiskās Darba organizāci
jas - radīšanu minēto tiesību aizsardzībai.17
14.1941. gadā savā runā “Četras brīvības” ASV prezidents F.D. Rūzvelts kā vienu no
četrām būtiskākajām aizsargājamām brīvībām formulēja “brīvību no trūkuma”, kas vis
pirms ietver tiesības uz darbu un tam atbilstošu darba samaksu.181941. gada 14. augustā
t.s. Atlanta hartā, ko parakstīja F.D. Rūzvelts un V. Čērčils, viens no astoņiem punktiem
paredzēja sadarbības veicināšanu ekonomikā un uzlabotus darba standartus. 24. sep
tembrī hartu parakstīja arī citas valstis (PSRS, Beļģija, Čehoslovākija, Grieķija, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Dienvidslāvija un Francija).19
15.1944. gada 7. oktobrī tika pieņemts lēmums par ANO dibināšanu, kur kā viena
no institūcijām tika paredzēta Ekonomisko un Sociālo lietu padome20, kas cita starpā
nodarbotos ar jautājumiem, kas saistīti ar tiesībām uz darbu.

B. Satversmes 106. panta ģenēze
16. Sākotnēji Satversmes II daļas projektā bija ietverts 105. pants, kas paredzēja: “Lat
vijas pilsoņu fiziskais un garīgais darbs un viņu ražojumi atrodas Latvijas valsts aizsar
dzībā”. Tomēr debatēs par šā panta iekļaušanu Satversmē deputāts A. Bergs norādīja, ka
tas ir nenoteikts un “pats par sevi maz ko izteic”. Deputāts A. Kuršinskis piedāvāja pantu
konkretizēt, norādot, ka nepieciešams ievērot principu, lai “fiziskais un garīgais darbs
tiktu nodrošināts”, savukārt deputāts J. Purgalis, aizstāvot panta nepieciešamību, vērsa
uzmanību uz to, ka “ērmota būtu konstitūcija, pēc kuras ir brīv streikot, bet par pienāku
mu par darbu nebūtu neviens vārds teikts”. Pants tika pieņemts ar vienas balss pārsvaru,
53 deputātiem balsojot “par”, 37 balsojot “pret” un 15 atturoties.21 Jautājums par piespie
du darba aizliegumu Satversmes II daļas projektā netika risināts. Kā zināms, Satversmes
II daļa 1922. gadā tā arī netika pieņemta.
15Abolition of Forced Labur Convention, 1957. Pieejams: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pttC105.
16Constitution of the International Labour Organization, 1919. Pieejams: http://www.ilo.org/ilolex/english/
iloconsthtm.
17Burgentāls T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā. Rīga: AGB, 2000,34. lpp.
18Turpat, 42. lpp.
19History of the Charter of the United Nations. The Atlantic Charter. Pieejams: http://www.un.org/aboutun/
charter/history/atlantic.shtml.
20History of the Charter of the United Nations. Dumbarton Oaks and Yalta. Pieejams: http://www.un.org/
aboutun/charter/history/dumbarton.shtml.
21Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana, 596.-597. lpp.
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17. Latvijas Republikas Pamatlikuma pārejas periodam (1991. g.) projekta 34. pantā
analoģiski pašreiz spēkā esošajam Satversmes 106. pantam bija paredzēts noteikt: “ftespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīts obligātais valsts dienests,
iesaistīšana katastrofu seku likvidēšanā un labošanas darbi, kas noteikti saskaņā ar tie
sas spriedumu.” 36. panta projektā bija teikts: “Katram ir tiesības veikt uzņēmējdarbību,
kura nav pretrunā ar likumu”, bet 37. panta projektā - “Katram ir tiesības brīvi izvēlēties
profesiju, nodarbošanos un darba devēju”, tādējādi piedāvājot plašāku brīvību izvēlēties
nodarbošanos formulējumu, kas paredz brīvību izvēlēties arī darba devēju. Vienlaikus
47. pantā tika ierosināts noteikt, ka ‘valsts garantē radošā darba brīvību un aizsargā
autortiesības”.22Pamatlikuma projektā iekļautā normu secība ir tuvāka tiesību uz darbu
vēsturiskajai attīstībai, kas izaugušas no verdzības un vēlāk piespiedu darba aizlieguma
līdz brīvībai izvēlēties darbavietu, nodarbošanos, arī darba devēju un kādu no radoša
jām profesijām. Spēkā esošajā Satversmes 106. pantā šīs normas ietvertas pretējā secībā,
iespējams, liekot domāt, ka tiesības brīvi izvēlēties darbavietu un nodarbošanos 20 . gad
simta beigās, kad Satversme papildināta ar VIII nodaļu, un 21. gadsimta sākumā ir ak
tuālākas par piespiedu darba aizliegumu, kam lielākā nozīme bija 19. gadsimtā.
18. Analoģiski formulējumi 1992. gadā ietverti konstitucionālajā likumā “Cilvēka un
pilsoņa tiesības un pienākumi”23, kura 20 . pants paredzēja piespiedu darba aizliegumu, kon
kretizējot, ka “[p]arpiespiedu darbu netiek uzskatīts obligātais valsts dienests, iesaistīšana ka
tastrofu seku likvidēšanā un labošanas darbi, kas noteikti saskaņā ar tiesas spriedumu”. Vien
laikus šā likuma 22 . pants paredzēja katram “tiesības veikt uzņēmējdarbību, kas navpretrunā
ar likumu”, bet 23. pants “tiesības brīvi izvēlēties profesiju, nodarbošanos un darba devēju”.
33. pantā bija noteikts, ka “valsts garantē radošā darba brīvību un aizsargā autortiesības”.
19.1998. gadā, kad Satversme tika papildināta tostarp ar 106. pantu, sākotnējā darba
grupas izskatītā panta redakcija atšķīrās no vēlāk pieņemtās un paredzēja: “Katram ir
tiesības brīvi izvēlēties profesiju, nodarbošanos un darba vietu. Piespiedu darbs ir aizliegts.
Parpiespiedu darbu netiek uzskatīts obligātais valsts dienests, iesaistīšana katastrofu likvi
dēšanā un ieslodzīto nodarbināšana”.24Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projek
ta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas sēdē deputāti diskutēja par vārdu “profesija”
un “darba vieta” izslēgšanu un panta papildināšanu ar tiesībām noteikt ierobežojumus
likumā, tomēr sākotnēji šie priekšlikumi netika atbalstīti.25 1997. gada 19. maija sēde
pēc Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Gunāra Kusiņa priekšlikuma vārdi “ieslodzīto no
darbināšana” aizstāti ar vārdiem “nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu”, jo tekstā
22Latvijas Republikas Pamatlikuma pārejas periodam projekts. Diena. Pielikums “Likumi, lēmumi, oficiā
lie dokumenti”. 1991.12. jūlijs Nr. 26. Sakarā ar 1991. gada augusta notikumiem un pilnas faktiskās valsts
neatkarības atgūšanu projekts tālāk virzīts netika, jo priekšplānā izvirzījās jautājums par Satversmes atjau
nošanu pilnā apmērā (Skat Levits E. 4. maija Deklarācija Latvijas tiesību sistēmā. 4. maijs. Rakstu, atmiņu
un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju. Dr. habiLTālava Jundža redakcijā. Rīga: Fonds Latvijas
Vēsture, 2000,266.-294. lpp).
23Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes
un Valdības Ziņotājs, 1992.30. janvāris, Nr. 4.
24Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas protokols
Nr. 10,1997. gada 12. maijā.
25Turpat.
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nebija domāta ieslodzīto speciāla nodarbināšana .26 Interesanti, ka 106. panta projektā
pēc šīs sēdes vairs neparādās vārds “profesiju ”, lai arī ziņu par diskusijām šā vārda izslēg
šanas sakarā komisijas sēžu protokolos nav.27 1997. gada jūnijā ekspertu lokā 106. panta
pirmais teikums papildināts ar vārdiem “atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai”, kam
deputāti piekrituši bez diskusijām .28
20. Saeimas Juridiskās komisijas sēdēs ar šo normu saistītu diskusiju vai problēmjautājumu nav bijis. 1998. gada 12. augusta sēdē 106. panta redakcija atbalstīta ar tehnisku
precizējumu izslēgt vārdus “obligātais valsts dienests”29, savukārt 8 . septembra sēdē par
šo normu nav diskutēts vispār .30 Līdzīgi 106. panta izskatīšana notikusi Saeimas ple
nārsēdē, kur debatēs uzstājās vienīgi deputāts Gundars Valdmanis, norādot uz valsts
pienākumu un vienlaikus nespēju radīt pietiekami daudz darba vietu atbilstoši katras
personas spējām un kvalifikācijai. Deputāts vērsa uzmanību uz to, ka nav pieņemama
situācija, kurā fiziķis ar doktora grādu strādā par sētnieku, taču neargumentēja “par”
vai “pret” Satversmes papildināšanu ar 106. pantu vai kādu izmaiņu izdarīšanu panta
formulējumā.31 Minētajā deputāta viedoklī uzskatāmi demonstrēta sociālistiskas valsts
izpratne par tiesībām uz darbu un valsts pienākumu garantēt konkrēto tiesību īsteno
šanu, nevis tikai nodrošināt brīvību to īstenošanā. Interesanti, ka projekta izskatīšanas
gaitā arī Ekonomikas ministrija bija izteikusi priekšlikumu pantu papildināt, nosakot,
ka katram ir tiesības uz darbu, bet Labklājības ministrija ierosināja pantā ietvert tiesības
veikt uzņēmējdarbību, kas nav pretrunā ar likumu (šāds priekšlikums sasaucas ar savu
laik Latvijas Republikas Pamatlikuma pārejas periodam projekta 36. panta redakciju un
konstitucionālo likumu “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”). Minētie priekšli
kumi netika atbalstīti,32 un likumprojekts Saeimā pieņemts redakcijā, kas atspoguļota šā
komentāra ievadā.

C. Tiesības uz darbu starptautiskā mērogā
1.
T ie sīb u u z d arb u atspoguļojum s
sta rp ta u tisk a jo s cilvēktiesību dokum entos
21 .
Tiesības uz darbu un piespiedu darba aizliegums dažādās to izpausmēs izvērsti
atspoguļots ļoti daudzos starptautiskos dokumentos, tāpēc šajā sadaļā uzskaitīti vienīgi
būtiskākie un cilvēktiesību praksē visbiežāk izmantotie dokumenti.
26Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas protokols
Nr. 11,1997. gada 19. maijā.
"Turpat.
28Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas protokols
Nr. 14,1997. gada 12. jūnijā.
29Latvijas Republikas 6. Saeimas Juridiskās komisijas sēdes protokols Nr. 334,1998. gada 12. augusts. Vardu
“obligātais valsts dienests” izslēgšana, domājams, saistīta ar vēlmi atcelt obligāto militāro dienestu, kas bija
vienīgā obligātā valsts dienesta forma.
30Latvijas Republikas 6. Saeimas Juridiskās komisijas sēdes protokols Nr. 349,1998. gada 8. septembris.
31Latvijas Republikas 6. Saeimas pavasara sesijas devītā sēde. Latvijas Vēstnesis, 1998.26. maijs Nr. 150/152
(1211/1213).
"Latvijas Republikas 6. Saeima. Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām izstrādes komisijas protokoli Nr. 1-12 kopā ar materiāliem. 1997. gada marts-novembris, 24. lpp.
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2 2 . ANO statūtu 55. panta a) punktā noteikts, ka ANO veicina “pilnīgas iedzīvotāju
nodarbinātības, ekonomiskā un sociālā progresa un attīstības apstākļu sasniegšanu”.33
1948. gada decembri ANO Ģenerālā asambleja pieņēma Vispārējo cilvēktiesību deklarāci
ju, kur 4. pantā aizliegts turēt cilvēkus verdzībā vai kalpībā, aizliedzot vergu darba izman
tošanu jebkādā formā, savukārt 23. pantā deklarētas cilvēka tiesības uz darbu, brīvu darba
vietas izvēli, taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem un aizsardzību pret bezdarbu.
23. Juridiski saistošs starptautisko cilvēktiesību dokuments, kurā ietverta tiesību
uz darbu aizsardzība, ir ANO Ģenerālās asamblejas 1966. gada decembrī pieņemtais
Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kura 8 . pants noteic,
ka nevienu nedrīkst turēt verdzībā un visu veidu verdzība un vergu tirdzniecība ir aiz
liegta. Vienlaikus Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tie
sībām 6 . pantā nostiprinātas cilvēka tiesības uz darbu, kas ietver katra cilvēka tiesības
uz to, lai viņam būtu iespēja pelnīt sev iztiku ar darbu, ko viņš brīvi izvēlas vai pieņem.
Pasākumos, kas pakta dalībvalstīm jāveic minēto tiesību pilnīgai īstenošanai, ietilpst
tehniskā un arodapmācība un sagatavošanas programmas, kā arī citi veidi un metodes,
lai panāktu nemitīgu ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību un pilnīgu produktīvu
nodarbinātību apstākļos, kas garantē cilvēka politiskās un ekonomiskās pamatbrīvības.
Tomēr, ratificējot šo paktu, dalībvalstij nav jāuzņemas tā tūlītēja īstenošana - atbilstoši
pakta 2 .1 . pantam, dalībvalstis ir apņēmušās “pieejamo resursu ietvaros veikt pasāku
mus, lai pakāpeniski nodrošinātu šajā paktā atzīto tiesību pilnīgu īstenošanu”. Minētais
pamatojams ar to, ka parasti ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību, tostarp tiesību
uz darbu, nodrošināšanai nepieciešami ievērojami ekonomiski un tehniski resursi,34kas
valstīs bieži ir nepietiekami. Jāņem vērā arī, ka starptautisko cilvēktiesību aizsardzības
organizāciju interpretācijas rezultātā konsekventi tiek paaugstināti šo tiesību aizsardzī
bas minimālie standarti, kā rezultātā to pienācīga nodrošināšana pat minimālajā nepie
ciešamajā līmenī prasa arvien vairāk resursu.
24. ECTK reglamentēts vienīgi piespiedu darba aizliegums. Konvencijas 4. pantā
noteikts, ka nevienu cilvēku nedrīkst turēt verdzībā vai nebrīvē. Nevienam cilvēkam
nedrīkst likt veikt piespiedu vai obligātu darbu. Termins “piespiedu vai obligāts darbs”
neietver darbu, ko parasti liek veikt ieslodzījuma laikā, kas piespriests saskaņā ar ECTK
5. panta nosacījumiem, vai nosacīti atbrīvojot no šāda ieslodzījuma; militāra rakstura
dienestu vai dienestu, kas jāveic obligātā militārā dienesta vietā; darbu ārkārtējā stāvokļa
vai stihiskas nelaimes gadījumā, kas apdraud sabiedrības labklājību, kā arī darbu vai
dienestu, kas ietilpst parastajos pilsoņa pienākumos.35 Vienlaikus, ņemot vērā piespiedu
darba būtību - nepieciešamību spaidu kārtā veikt konkrētu darbu - tas, ka piespiedu
darbs ir aizliegts vienlaikus prezumē arī personas tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos
un darbavietu, jo, ja persona netiek piespiesta kādu darbu veikt, atzīstams, ka šī persona
attiecīgo darbu ir izvēlējusies brīvprātīgi.
33 Apvienoto Nāciju Organizācijas statūti: starptautisks ligums. Pieejams: h t t p :/ / w w w . m f a . g o v .l v / y a n o l
sistēma/statūti/statūti/.
34Burgentāls T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā. Rīga: AGB, 2000,59. lpp.
35Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību aizsardzības konvenciju un tās l.»2 >
4., 7. un 11. protokolu: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997.13. jūnijs, Nr. 143/144 (858/589). s •
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25. Eiropas Sociālās hartas I sadaļas 1., 2. un 3. pantā noteikts: “Ikvienam ir tiesības
nopelnīt sev iztiku ar brīvi izvēlētas nodarbošanās palīdzību. Visiem strādājošajiem ir
tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem. Visiem strādājošajiem ir tiesības uz drošiem
un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem”.36 Atbilstoši likuma “Par Eiropas Sociālo
hartu” 2. pantam Latvijas Republika ir apņēmusies uzskatīt par sev saistošu arī har
tas II sadaļas 1 . pantu, kas paredz līgumslēdzēju pušu apņemšanos “uzskatīt iespējami
augstāka un stabilāka nodarbinātības līmeņa sasniegšanu un uzturēšanu par vienu no
saviem primārajiem mērķiem un saistībām, ar nolūku sasniegt pilnīgu nodarbinātību;
efektīvi aizstāvēt strādājošā tiesības pelnīt savu iztiku ar brīvi izvēlētas nodarbošanās
palīdzību; izveidot vai uzturēt bezmaksas nodarbinātības dienestu, kas būtu pieejams
visiem strādājošajiem; nodrošināt vai veicināt attiecīgu arodorientāciju, arodapmācību
un rehabilitāciju”.
26. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas37 5. pants aizliedz verdzību un kalpību, kā
arī piespiedu darbu un cilvēku tirdzniecību, savukārt 15. pants paredz, ka ikvienai per
sonai ir tiesības strādāt un iesaistīties brīvi izraudzītā vai akceptētā profesijā. Turklāt at
bilstoši hartai katrs Savienības pilsonis var brīvi meklēt darbu, strādāt, izmantot tiesības
veikt uzņēmējdarbību un sniegt dažādus pakalpojumus jebkurā dalībvalstī. Trešo valstu
pilsoņiem, kuriem ir atļauja strādāt dalībvalstu teritorijā, ir tiesības uz tādiem pašiem
darba apstākļiem, kādi ir Savienības pilsoņiem. 30. pants garantē tiesības uz aizstāvību
nepamatotas atlaišanas gadījumā, bet 31. panta 1 . punkts - tiesības uz veselībai nekaitī
giem, drošiem un cilvēka cieņai atbilstīgiem darba apstākļiem.
27. Nepieciešams atzīmēt arī, ka jautājumos, kas saistīti ar tiesību uz darbu īstenoša
nu, darba un atpūtas laiku, darba samaksu, darba drošību un citiem apskatāmo tiesību
aspektiem, ir pieņemts liels skaits SDO konvenciju un rekomendāciju, kā arī Eiropas Sa
vienības normatīvo aktu, kuru aktuālākie saraksti pieejami attiecīgo organizāciju vietnēs
internetā38 un šeit netiks atkārtoti.
2. T ie sīb a s u z d arb u citu valstu konstitūcijās
28. Igaunijas Republikas konstitūcijas 29.§ paredzēts, ka Igaunijas pilsoņiem ir tie
sības brīvi izvēlēties savas darbības jomu, vienlaikus atstājot iespēju likumā noteikt at
sevišķus ierobežojumus. Ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem šajā aspektā Igaunijā
ir tādas pašas tiesības kā Igaunijas pilsoņiem. Pants paredz piespiedu darba aizliegu
mu, kā izņēmumus nosakot militāro dienestu vai tam alternatīvu dienestu, darbu, kas
nepieciešams slimību izplatības, nelaimju vai katastrofu novēršanai, kā arī darbu, kas
tiek veikts, īstenojot personai piespriestu sodu. Jāatzīmē: lai arī Latvijas Republikas Sat
versmes 106. pantā tā lakoniskās konstrukcijas dēļ nav atsevišķi izdalīti Latvijas Re
publikas pilsoņi, ārvalstu pilsoņi un bezvalstnieki, jēdziens “ikvienam” attiecināms uz
36Par Eiropas Sociālo hartu: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001.18. decembris, Nr. 183 (2570).
37Eiropas Savienības Pamattiesību harta: starptautisks līgums. Oficiālais Vēstnesis, 2010. 30. marts,
Nr.LRC 83/389.
38Skat. International Labour Organization. Pieejams: www.j7o.org; EUR-lex. Pieejams: http:llewr-lex.eu.ropa.
eu/lv/index.htm.
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visām personām, kas likumīgi un pastāvīgi uzturas Latvijā, neatkarīgi no to valstiskās
piederības. Šajā aspektā Igaunijas regulējums nav plašāks par Satversmē ietvertajām
personu tiesībām.
29. Igaunijas Republikas konstitūcijas 29.§ apvieno vispārīgās personas tiesības uz
darbu ar valsts pienākumu organizēt arodapmācības, sniegt palīdzību darba meklētā
jiem, kā arī nosaka tiesības apvienoties arodorganizācijās, apvienībās un federācijās un
tiesības streikot. Pantā norādīts arī, ka valstij ir pienākums uzraudzīt darba drošības no
sacījumu ievērošanu.
30. Lietuvas Republikas konstitūcijas 48. pantā, līdzīgi kā Igaunijas un Latvijas kon
stitūcijās, apvienotas tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos ar piespiedu darba aizliegu
mu. Tomēr atšķirībā no Satversmes, arī Lietuvas konstitūcijā tieši paredzētas personas
tiesības uz drošiem un nekaitīgiem darba apstākļiem, apvienojot tās ar tiesībām saņemt
samaksu par darbu un sociālo aizsardzību bezdarba gadījumam.
31. Vācijas Republikas Pamatlikuma 12. pants papildus tiesībām izvēlēties nodar
bošanos, darbavietu un apmācības un piespiedu darba aizliegumam paredz īpašu izņē
mumu sievietēm. Proti, ja vispārīgi militārais dienests, ieskaitot ieroču lietošanu, nav
uzskatāms par piespiedu darbu, tad sievietes atbilstoši Pamatlikuma 12. panta trešajai
daļai nedrīkst piespiest dienēt ne bruņotajos spēkos, ne jebkurā citā dienestā, kas paredz
ieroču izmantošanu.
32. Krievijas konstitūcijā tiesības uz darbu, līdzīgi kā Latvijā, regulētas vairākos pan
tos. 34. pantā paredzētas tiesības ikvienam izmantot savas spējas un īpašumu uzņēmēj
darbībai vai jebkādai citai darbībai, kas nav aizliegta ar likumu. Vienlaikus norādīts, ka
darbība, kas vērsta uz konkurences ierobežošanu, nav pieļaujama. 37. pantā noteiktas
tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, profesiju un darbavietu, kā arī piespiedu darba
aizliegums, neprecizējot izņēmumus no šī aizlieguma. Ari Krievijas konstitūcijas tekstā
paredzētas personu tiesības uz drošiem un nekaitīgiem darba apstākļiem, darba samak
su, aizsardzību bezdarba gadījumā, darba strīdu risināšanu, tiesības streikot, kā arī tiesī
bas uz atpūtas laiku, brīvdienām un apmaksātu atvaļinājumu.
33. Somijas konstitūcijas 18. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības pēc savas izvē
les nopelnīt sev iztiku vai nu ar darbu, vai komercdarbību. Darbaspēka aizsardzība ir
pārvaldes iestāžu pienākums, kurām arī iespēju robežās jāveicina pilnīga nodarbinātība.
Somijas konstitūcija arī paredz, ka bez likumīga un pamatota iemesla nevienu nedrīkst
no darba atbrīvot.
34. Analizējot ārvalstu konstitūciju nosacījumus saistībā ar personas tiesībām brī
vi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu un piespiedu darba aizliegumu, redzams, ka
šo tiesību “kodols” ir nemainīgs. Vienlaikus jāievēro, ka lielā daļā ārvalstu konstitūciju
kā tiesību uz darbu sastāvdaļa ietvertas arī tiesības uz drošiem un nekaitīgiem darba
apstākļiem. Lai arī šādas tiesības nav expressis verbis paredzētas nevienā no Satversmes
pantiem, tās jebkurā gadījumā ir ietveramas tiesību uz darbu saturā arī Latvijā un valsts
pienākums atbilstoši mūsdienu tiesību izpratnei ir izstrādāt attiecīgu normatīvo regulē
jumu.
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3. Starptautiskā Darba organizācija39
35. Ievērojot to, ka Satversmē ietvertās cilvēktiesības nav skatāmas atrauti no Latvijai
saistošiem starptautiskiem standartiem, interpretējot Satversmes 106. pantu, jāņem vērā
arī Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) ieguldījums tiesību uz darbu satura attīs
tībā. SDO ir ANO specializētā aģentūra, kuras mērķis ir starptautiskā līmenī aizsargāt
personu tiesības uz darbu un veicināt sociālo taisnīgumu, nodarbinātību, darba drošību
un augstāku dzīves standartu īstenošanu kā nabadzīgajās, tā bagātajās valstīs.40 SDO ir
vecākā no ANO institūcijām, kas nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem.41 1946. gadā
SDO kļuva par ANO sastāvdaļu.4* ,
36. SDO ir unikāla, jo tās lēmumu pieņemšanas procesā piedalās ne tikai valdības,
bet arī sociālie partneri - darba devēju un darba ņēmēju organizācijas, kas tiek pārstā
vētas visās SDO struktūrās, izņemot ekspertu komiteju un Finanšu komiteju. Atbilstoši
SDO konstitūcijas43 3. pantam, SDO konferencēs tiek nodrošināta vienāda balsu skaita
proporcija visu valdību pārstāvjiem (50%) un darba devēju un darba ņēmēju organizā
ciju pārstāvjiem (katrai 25%).
37. SDO konvenciju un rekomendāciju veidā rada un nostiprina starptautisko dar
ba tiesību standartu minimālās prasības. Tās darbība pamatā balstās uz sadarbību un
dialogu, nevis piespiešanu vai sankcijām.44 Kopumā mazāk nekā divu gadu laikā tika
apstiprinātas 16 konvencijas un 18 rekomendācijas.45 No SDO dibināšanas 1919. gadā
līdz 2001. gadam tā bija pieņēmusi 183 konvencijas un 190 rekomendācijas.46 Galve
nokārt SDO pieņemtie dokumenti un ziņojumi koncentrējas uz četrām ar tiesībām uz
darbu saistītām jomām: tiesībām apvienoties arodbiedrībās, piespiedu darba aizliegumu,
bērnu nodarbinātības jautājumiem un diskriminācijas novēršanu darba tiesiskajās attie
cībās. Tomēr jāatzīst, ka katru atsevišķo konvenciju ratificējušo valstu skaits ir relatīvi
zems.47
39Plašāka informācija par SDO, kā arī tās konvenciju un rekomendāciju teksti atrodami SDO mājaslapā
intemetā. Pieejams: www.ilo.org.
40ILO Mission and objectives. Pieejams: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mission_and_objectives/
lang-en/index.htm
41Swepston L. The International Labour Organization and Human Rights Access to the ILO. Grām.: Internatio
nal Human Rights Monitoring Mechanisms. Ed. by Alfredsson G., Grimheden J., Ramcharan B. G. and Zayas
A. Leiden: Mārtiņus Nijhoff, 2001, p. 486.-487.
42Howthe ILO works. Pieejams: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Structure/lang-en/index.htm.
43 Constitution of the International Labour Organization. Pieejams: http://www.ilo.org/ilolex/english/
constq.htm.
44Wet E. Governance through Promotion and Persuasion: The 1998 ILO Declaration on Fundamental Principples and Rights at Work. German Law Journal, 2008 No. 9, p. 1429.
45ILO Origins and history. Pieejams: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Origins_and_history/lang-enI
index.htm.
46Swepston L. The International Labour Organization and Human Rights Access to the ILO. Grām.: Internatio
nal Human Rights Monitoring Mechanisms, Ed. by Alfredsson G., Grimheden J., Ramcharan B. G. and Zayas
A. Leiden: Mārtiņus Nijhoff, 2001, p. 488.
47Wet E. Governance through Promotion and Persuasion: The 1998 ILO Declaration on Fundamental Principples and Rights at Work. German Law Journal, 2008 No.9, p. 1429.
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38. SDO apkopo, veido un uztur statistikas datu bāzi par tās dalībvalstīm,48 kurā ie
tverti dati par ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, nodarbinātību, bezdarbu, patēriņa
cenām, nelaimes gadījumiem darbā, darba stundām, darba samaksu, darbaspēka izmak
sām, streikiem un lokautiem, mājsaimniecību izdevumiem un darbaspēka migrāciju,®
kā arī sagatavo un publicē ikgadējo Starptautisko pārskatu par darba tiesībām.50 Infor
māciju par Latvijas tiesību sistēmas atbilstību SDO standartiem sniedz Nodarbinātības
valsts aģentūra.
39. SDO ir pievienojušās 183 valstis, arī Latvijas Republika51, kas piedalījās SDO
darbā gan līdz Otrajam pasaules karam, gan pēc neatkarības atjaunošanas, 1991. gada
decembrī atsākot savu darbību SDO. Tā kā SDO darbs notiek, saskaņojot viedokļus
trīspusēji - starp valsti, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem, konvencijas tiek
uzskatītas par starptautiskajiem darba tiesību standartiem neatkarīgi no to juridiski
saistošā spēka.52 Attiecīgi savos ziņojumos SDO analizē konvencijās un rekomendācijās
ietverto normu ievērošanu neatkarīgi no to ratifikācijas attiecīgajā valstī. Interesanti, ka
2000. gada septembrī SDO Piespiedu darba konvencija (1930) bija visvairāk ratificētā
SDO konvencija - tai bija 153 ratifikācijas.53 Latvijā darba devējus pārstāv Latvijas Darba
devēju konfederācija54, bet darba ņēmējus - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.55

D. Tiesības izvēlēties darbavietu un nodarbošanos
1. Tiesību izvēlēties darbavietu un nodarbošanos aptvērums
40. Starptautiskās cilvēktiesību normas tiesības izvēlēties darbavietu un nodarboša
nos attiecina uz nodarbinātību neatkarīgi no jomas. Piemēram, Eiropas Sociālās hartas
1. panta pirmajā daļā ietvertais jēdziens “nodarbošanās” ir attiecināts uz nodarbošanos
gan privātajā, gan publiskajā sektorā.56 Demokrātiskas valsts pienākums ir rūpēties par
tās iedzīvotāju iespējām strādāt, turklāt šīs iespējas ne tikai jāparedz konstitūcijā, bet ari
jāīsteno dzīvē.57
41. Analizējot sociālo tiesību iekļaušanu Austrumeiropas valstu konstitūcijās, ir iz
teikts viedoklis, ka konstitūcijās būtu iekļaujamas tikai tādas tiesības, kuru ievērošanu
ir reāli iespējams nodrošināt ar piespiedu mehānismu palīdzību. Juridiski neīstenojamu
48International Labour Office database on labour statistics. Pieejams: http://laborsta.ilo.org/.
49 Labourdoc. Pieejams: http://labordoc.ilo.org/.
50International Labour Organization. Pieejams: http://www.ilo.org/public/english/revue/index.htm
51 Alphabetical list of ILO member countries. Pieejams: http://www.ilo.org/public/english/standards/nM
country.htm.
52Swepston L. Supervision ofILO Standards. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations, 1997, p. 327. - 344.
53Swepston L. The International Labour Organization and Human Rights Access to the ILO. Grām.: Interna
tional Human Rights Monitoring Mechanisms, Ed. Alfredsson G., Grimheden J., Ramcharan B. G. andZayas
A. Leiden: Mārtiņus Nijhoff, 2001, p. 489.
54Skat Latvijas Darba devēju konfederācija. Pieejams: http://www.lddk.lv/.
55Skat. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Pieejams: http://www.lbas.lv/.
56Gomien D., Harris D., Zwaak L. Law and practice of the European Convention on Human Rights and
European Social Charter. Council of Europe Publishing, 1996, p. 384.
57Satversmes tiesa. 2003-12-01.18.12.2003.
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tiesību iekļaušana konstitūcijā var ievērojami kavēt un kropļot jaunattīstīto tirgus eko
nomiku un radīt risku, ka konstitūcija saglabās deklaratīva un praktiski nepiemērojama
dokumenta tēlu, kāds tas bija padomju laikā.58 Ierosināts rūpīgi izsvērt, kuras tiesības vai
brīvības formulēt kā tādas, kas valstij uzliek negatīvu pienākumu (aizsargāt), un kuras
kā tādas, kas valstij uzliek pozitīvu pienākumu (nodrošināt).59Satversmes 106. panta for
mulējumā nav lietots neviens no šiem jēdzieniem, tomēr atbilstoši starptautisko tiesību
normu prasībām valstīm ir gan pienākums aizsargāt, gan pienākums nodrošināt atseviš
ķus tiesību uz darbu aspektus (kas gan jānošķir no pienākuma nodrošināt konkrētam
cilvēkam konkrētu darbavietu).
42. Satversmes 106. panta izpratnē tiesības brīvi izvēlēties darbavietu un nodarbo
šanos nozīmē, pirmkārt, visām personām vienlīdzīgu pieeju darba tirgum un, otrkārt,
to, ka valsts nedrīkst noteikt personām citus ierobežojošus kritērijus kā vien spēju un
kvalifikācijas prasības, bez kurām persona nevarētu pildīt attiecīgā amata pienākumus”.60
Tādējādi robežas personas tiesībām brīvi izvēlēties nodarbošanos noteiktas jau pašā Sa
tversmes 106. pantā.61
43. Satversmes 106. pants starptautiski noteiktās tiesības uz darbu sašaurina, expressis verbis atzīstot tikai tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši per
sonas spējām un kvalifikācijai. Vienlaikus, ņemot vērā starptautisko cilvēktiesību normu
saistošo raksturu un Latvijas Republikas Satversmes tiesas izteiktās atziņas, arī Latvijai
ir pienākums garantēt starptautiski noteikto cilvēktiesību minimumu, tostarp saistībā ar
tiesībām uz darbu (piemēram, ar darba drošību saistīti jautājumi).
44. Tradicionāli tiesības uz darbu tiek saistītas ar personas tiesībām nopelnīt iztikas
līdzekļus, tomēr šī ir šaurākā jēdziena “tiesības uz darbu” izpratne. Plašākā izpratnē šīs
tiesības ietver arī tiesības uz drošiem un taisnīgiem darba apstākļiem, kā arī tiesības
uz darbu kā sociālu nepieciešamību, personības pašizpausmes un pašrealizācijas ins
trumentu.62 Kā norādīts iepriekš, šādas tiesības tiesību uz darbu kontekstā tiešā tekstā
paredzētas arī citu valstu konstitūcijās.
45. Tiesības uz darbu sastāv no četriem elementiem: tiesībām strādāt (izvēlēties no
darbošanos), tiesībām, kas izriet no darba, tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi un minēto
tiesību nodrošināšanas instrumentiem.63 Vienlaikus tiesības uz darbu var tikt ierobe
žotas, ņemot vērā personas vecumu un dzimumu, īpaši aizsargājot sievietes un bērnus,
vienlaikus ar šo aizsardzību arī ierobežojot aizsargāto personu tiesības brīvi izvēlēties
58Sunstein C. Against Positive Rights: Why Social and Economic Rights Don't Belong in the New Constitutions
ofPost-Comunist Europe. East European Constitutional Review, 1993, Vol. 2, No. 1, p. 35.-38.
59Economic, Social and Cultural Rights. Ed. by Asbjorn E.,’Krause C., Rosas A. Hague; Boston London:
Mārtiņus Nijhoff, 2001, p. 242.
“ Satversmes tiesa. 2002-21-01.20.05.2003.
61Satversmes tiesa. 2001-16-01.04.06.2002.2. punkts.
62Economic, Social and Cultural Rights. Ed. by Asbj0m E., Krause C., Rosas A. Hague; Boston London:
Mārtiņus Nijhoff, 2001, p. 223.
63Turpat, p. 222.-228.
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nodarbošanos un darbavietu.64 Minētais ierobežojums pamatots ar īpašu attieksmi pret
mazāk aizsargātām sociālām grupām, taču pieejas pretinieki izvirza argumentus par
vienlīdzību un dzimumu līdztiesību. Rezultātā ierobežojumi attiecībā uz sievietēm pakāpeniski tiek samazināti.65
46. Tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu ietver arī tiesības brīvi sa
ņemt informāciju par nodarbinātības iespējām, ko nodrošina gan attiecīgas valsts, gan
privātās nodarbinātības aģentūras.66 Latvijā tā ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kas isteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bez
darba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.67 Praksē tiesības saņemt informāciju tiek
paplašinātas arī attiecībā uz darba devējiem, un tās būtu paplašināmas arī attiecībā uz
jaunpienācējiem darba tirgū68 - gan jauniešiem, gan ārvalstniekiem.
47. Tomēr tiesības uz darbu nenozīmē tiesības tikt nodrošinātam ar darbu vai tie
sības būt nodarbinātam, par ko Satversmes 106. panta formulējums šaubas nerada. Lai
arī Eiropas Sociālās hartas formulējums (uikvienam ir tiesības nopelnīt sev iztiku ar brīvi
izvēlētas nodarbošanās palīdzību”) var šādas šaubas radīt, ko pierāda Lielbritānijas izda
rītā atruna,69 ari harta negarantē darbavietu ikvienam. Tomēr harta prasa, lai valstis pil
nu nodarbinātību izvirzītu kā mērķi un veiktu darbības šā mērķa sasniegšanai.70 Pieeja,
kurā tiek prasīts garantēt darbavietu, raksturīga sociālistiskām valstīm, nevis mūsdienu
tirgus ekonomikas demokrātijai, tomēr arī sociālistiskajās valstīs šīs tiesības ir vairāk
deklaratīvas nekā praktiskas, un to ievērošana parasti netiek nodrošināta ar konkrētiem
juridiskiem mehānismiem. Turklāt šādu valstu skaits pakāpeniski samazinās.71 Tiesības
uz darbu pašreizējā izpratnē drīzāk jāsaprot kā valsts aizsardzības nodrošinājums pret
piespiedu darbu un diskrimināciju darba tirgū.72 Tomēr jāņem vērā, ka visu cilvēka pa
64SDO konvencijas Nr. 5 (Minimum Age (Industry) Convention, 1919), 10 (Minimum Age (Agriculture)
Convention, 1921), 33 (Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention, 1932), 45 (Underground
Work (Women) Convention, 1935), 59 (Minimum Age (Industry) Convention, 1937), 60 (Minimum Age
(Non-Industrial Employment) Convention, 1937), 89 (Night Work (Women) Convention, 1948), 90 (Night
Work of Young Persons (Industry) Convention, 1948), 123 (Minimum Age (Underground Work) Convention,
1965), 138 (Minimum Age Convention, 1973). Pieejams: http://www.ilo.org/ilolex/english/convdispl.htm.
65Piemēram, ir izdarītas izmaiņas SDO konvencijā Nr. 89 par nakts darbu, kā arī vairākas valstis ir denon
sējušas konvenciju Nr. 89, pamatojoties uz ES Direktīvu Nr. 76/27 par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem
un sievietēm darbā
66Skat SDO konvencijas Nr. 2 (Unemployment Convention, 1919), 88 (Employment Service Convention,
1948), 96 (Fee-Charging Employment Agencies Convention, 1949). Pieejams: http://www.ilo.org/ilolexl
enģlish/convdispl.htm.
67Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums: LR Ministru kabineta 29.07.2003. noteikumi Nr. 425. Latvijas
Vēstnesis, 2003.6. augusts, 111 (2876).
68Economic, Social and Cultural Rights. Ed. by Asbjom E„ Krause C., Rosas A. Hague; Boston London:
Mārtiņus Nijhoff, 2001, p. 235.
69Case Law on the European Social Charter. Strasbourg: Council o f Europe, 1982, p. 2.
70Régis B. The European Social Charter. In: International Human Rights Monitoring Mechanisms, Ed. by
Alfredsson G., Grimheden J., Ramcharan B. G., de Zayas A. Hague; Boston London: Mārtiņus Nijhoff, 2001,
p. 603.
71Economic, Social and Cultural Rights. Ed. by Asbjom E„ Krause C., Rosas A. Hague; Boston London: Mār
tiņus Nijhoff, 2001, p. 235.-236.
72Gomien D., Harris D., Zwaak L. Law and practice c f the European Convention on Human Rights and the
European Social Charter. Stasbourg: Council of Europe, 1996, p. 382.
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mattiesību, tostarp tiesību uz darbu, izpratne starptautiskā līmenī tiek pakāpeniski attīs
tīta, paaugstinot tajās ietvertos minimālos standartus.
48. Lisabonas līguma 2. panta 3. punkts paredz, ka Eiropas Savienības darbība ir
vērsta uz to, lai panāktu cita starpā pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību.73 Ķīnas
Tautas Republikas konstitūcijas 42. pants paredz, ka darbs ir katra strādāt spējīgā pilso
ņa goda jautājums, savukārt Kosovas konstitūcijas 49. panta pirmajā daļā noteikts, ka
tiesības uz darbu tiek garantētas. Tomēr Ķīnā bezdarba līmenis ir apmēram 4%,74 kamēr
Kosovā 2009. gadā tas sasniedza pat 45%.75
2. T iesības saglabāt darba tiesiskās attiecības
49. Lai arī personām vispārīgi netiek garantētas tiesības uz pilnīgu nodarbinātību,
būtisks tiesību uz darbu un tiesību izvēlēties nodarbošanos un darbavietu elements ir
tiesības saglabāt darba tiesiskās attiecības, kas ietver drošību par darba attiecībām nā
kotnē, ieskaitot drošību par iespējamību atgriezties darbā pēc slimības, bērna kopšanas
atvaļinājuma vai citas attaisnojamas prombūtnes.76 Tas nozīmē arī tiesības uz saprātīgi
noteiktu termiņu brīdinājumam par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kas gan neaiz
liedz tūlītēju darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, ja tam ir svarīgs iemesls.77
50. Ar darbinieka atbrīvošanu pēc darba devēja iniciatīvas saistītos jautājumus starp
tautiski reglamentē SDO 158. konvencija,78 paredzot iespēju atbrīvot darbinieku no dar
ba vienīgi, ja tas saistīts ar viņa spējām vai kvalifikāciju vai darba devēja organizatorisku
nepieciešamību. Darba īslaicīgs kavējums slimības dēļ netiek uzskatīts par pietiekamu
pamatu atbrīvošanai no darba. Turklāt darbiniekam jānodrošina tiesības aizstāvēties un
apstrīdēt darba tiesisko attiecību uzteikumu, kā arī atbilstoša kompensācija un pietie
kams brīdinājuma (uzteikuma) termiņš. Latvijā ierobežojumi darba devēja uzteikumam
paredzēti Darba likuma 26. nodaļā.79
3. A izsardzība pret bezdarbu
51. Tiesības uz aizsardzību pret bezdarbu paredz, piemēram, ANO Vispārējās cil
vēktiesību deklarācijas 23. panta pirmā daļa. Starptautiskā pakta par ekonomiskajām,
sociālajām un kultūras tiesībām 6 . panta otrā daļa80 uzdod valstīm nodrošināt visu ne73Lisabonas līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu:
Starptautisks līgums. Latvijas Vēstnesis, 2008.28. maijs, Nr. 82 (3866).
74Skat. China Unemployment Rate. Pieejams: http://www.tradingeconomics.com/Economics/UnemploymentRate.aspx?Symbol=CNY.
75Kosovo: the Unemployed ‘Young Europeans’. Pieejams: http://www.balkaninsight.com/en/article/the-unemployed-young-europeansl.
76Economic, Social and Cultural Rights. Ed. by Asbj0m E., Krause C., Rosas A. Hague; Boston London: Mār
tiņus Nijhoff Publishers, 2001, p. 237.
77Ibid., p. 237.-238.
78Convention concerning Termination of Employment at the Initiative of the Employer. C158. pieņemta
1982. gada 22. jūnijā, stājusies spēkā 1985. gada 23. novembrī. Pieejams: http://www.ilo.org/ilolex/english/
convdispl.htm.
79Darba likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001.6. jūlijs, Nr. 105 (2492). Sīkāku skaidrojumu skat ari:
Darba likums ar komentāriem. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2011.
80International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/
law/cescr.htm.
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pieciešamo pasākumu īstenošanu (konsultācijas, apmācības, politikas u.c.), lai sasniegtu
stabilu ekonomisku, sociālu un kultūras izaugsmi un pilnīgu nodarbinātību.
52. Pienākums nodrošināt personām aizsardzību pret bezdarbu uzliek dalībvalstīm
pienākumu veikt aktīvus pasākumus bezdarba samazināšanai un maksimālas nodarbi
nātības nodrošināšanai, kas cita starpā noteikti SDO 2 . konvencijā,81 kura prasa valstīm
izveidot nodarbinātības aģentūras, un 1 22 . konvencijā,82 kura papildus nostiprina ie
priekš aprakstītās tiesības un pienākumus.
53. Pienākumu nodrošināt aizsardzību pret bezdarbu valstis galvenokārt īsteno, pie
dāvājot obligātas vai brīvprātīgas tālākizglītības iespējas, sniedzot informāciju par darba
tirgu un darba iespējām tajā, minēto aktivitāšu reģionālo pārklājumu un iespēju saņemt
konsultācijas no darba devēju un darba ņēmēju organizācijām .83
54. Sociālā nodrošinājuma izpratnē aizsardzība pret bezdarbu regulēta Satversmes
109. pantā, tomēr ar sociālo aizsardzību vien nav pietiekami. Aizsardzība pret bezdarbu
ietver arī tiesības uz atbalstu darba meklēšanā, sniedzot nepieciešamo informāciju, ap
mācības un nodrošinot iespēju sazināties darba devējiem un darba meklētājiem.
55. Latvijā aizsardzību pret bezdarbu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra, kuras
uzdevumos cita starpā ietilpst pakalpojumu sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām bezdarba sa
mazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu
atbalsta jomā; palīdzības nodrošināšana bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdar
ba riskam pakļautajām personām, minēto personu iesaistīšana aktīvajos nodarbinātības
pasākumos un bezdarba samazināšanas preventīvajos pasākumos; aktīvo nodarbinātī
bas pasākumu organizēšana U.C.84
4. D arbaspēka m igrācija
56. Sabiedrības attīstības un globalizācijas rezultātā tiesības izvēlēties nodarbošanos
un darbavietu 2 1 . gadsimtā saprotamas ne tikai kā tiesības uz brīvu izvēli savā pilsonības
valstī, bet arī kā tiesības izvēlēties nodarbošanos vai darbavietu citā Eiropas Savienības
vai pasaules valstī. Vispārējās attīstības tendences - ekonomikas un ražošanas globalizācija, darbaspēka migrācija, inovāciju un tehnoloģiju ieviešana ražošanā, darbavietu
automatizācija un nepieciešamības pēc cilvēku darba samazināšanās - ir nodarbinātību
ietekmējoši faktori. Attiecīgi valstīm rodas pienākums pielāgot savas ekonomikas šīm
pārmaiņām, radot lielākas iespējas strādāt nepilnu darba laiku, veicinot pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstību,85 attīstot tehnoloģijas un radot uz zināšanām balstītas
augstākas pievienotās vērtības darbavietas.
81Convention concerning Unemployment C2. Pieņemta 1919. gada 28. novembri, stājusies spēkā 1921. gada
14. jūlijā. Pieejams: http://www.ib.org/iblex/english/convdispl.htm.
82Employment Policy Convention. C122. pieņemta 1964. gada 9. jūlijā. Stājusies spēkā 1966. gada 15. jūlijā.
Pieejams: http://www.ib.org/ibbx/english/convdispl.htm.
83 Economic, Social and Cultural Rights. Ed. by Asbjom E., Krause C., Rosas A. Hague; Boston London:
Mārtiņus NijhofF, 2001, p. 239.
84Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2003.6. augusts, Nr. 111 (2876).
85Economic, Social and Cultural Rights. Ed. by Asbjorn E., Krause C., Rosas A. Hague; Boston London:
Mārtiņus NijhofF, 2001, p. 240.
494

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības
57 . Personu brīva pārvietošanās ir viena no Eiropas Savienības pamatbrivibām, kas no
stiprināta vairākos Eiropas Savienības dokumentos. Līguma par Eiropas Savienības dar
bību IV sadaļas 1. nodaļa veltīta tieši darba ņēmēju brīvai apritei, 45. panta pirmajā daļā
deklarējot, ka Savienībā nodrošina darba ņēmēju pārvietošanās brīvību. Panta otrā daļa
paskaidro, ka pārvietošanās brīvība nozīmē to, ka likvidē jebkādu dalībvalstu darba ņēmē
ju diskrimināciju pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, darba samaksu un citiem dar
ba un nodarbinātības nosacījumiem. Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā Latvijai
pieņemot Eiropas Savienības nosacījumus attiecībā uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos,
attiecīgi mainījās arī Satversmes 106. panta izpratne, sniedzot īpašas garantijas Eiropas Sa
vienības pilsoņiem. Piemēram, 2000. gadā ārpus savas izcelsmes valsts strādāja 6 miljoni
Eiropas Savienības pilsoņu.86 Domājams, ka, laikam ejot, šis skaits palielinās.
58. Jāatzīmē arī, ka darbaspēka migrācijā ir novērojamas dzimumu atšķirības. Sākot
nēji strādāt ārpus savas valsts devās galvenokārt vīrieši, taču pēc 2000 . gada ir palieli
nājies to sieviešu skaits, kas dodas meklēt darbu ārpus savas valsts. Vienlaikus pētnieki
atzīst, ka šī tendence nav uzskatāma par “migrācijas feminizāciju”, bet vienīgi par migrē
jošā darbaspēka skaita pakāpeniskas izlīdzināšanās pazīmi.87
59. Brīvība izvēlēties darbavietu ne tikai savā valstī, bet arī kādā no ārvalstīm, no
vienas puses, paplašina tiesību uz darbu saturu, dodot personām plašākas izvēles iespē
jas nekā, piemēram, pagājušā gadsimta otrajā pusē. Vienlaikus atsevišķās valstīs, tostarp
Latvijā, šo tiesību izmantošana rada bažas par pārmērīgu darbaspēka aizplūšanu no
valsts. Piemēram, no Latvijas laikā no 2004. gada līdz 2010. gadam izbrauca vairāk nekā
100 000 iedzīvotāju, lielākā daļa no tiem darbspējīgā vecumā.88 20 1 0 . gada migrācijas
saldo bija -8133, kas nozīmē, ka no Latvijas izbraukuši par 8133 cilvēkiem vairāk, nekā
tajā iebraukuši. Kopumā 2010. gadā no Latvijas izbraukuši 10 107 cilvēki, kas gan ir tikai
oficiālā migrācijas statistika.89

5. Personas sp ējas un kvalifikācija
60. Satversmes 106. panta pirmais teikums noteic personai tiesības brīvi izvēlēties
nodarbošanos, ņemot vērā visu to spēju, zināšanu un prasmju kopumu, kas raksturo
konkrētās personas sagatavotību un piemērotību zināma darba izpildei, ņemot vērā gan
izglītību, gan praktisko pieredzi konkrētā darbā, gan arī citas zināšanas, prasmes un ie
maņas, ko attiecīgā persona ieguvusi un attīstījusi. Tas neliedz valstij noteikt prasības,
saskaņā ar kurām personai, izvēloties noteiktu nodarbošanos, ir jāapliecina savas spējas
un kvalifikācija. Piemēram, var pieprasīt nokārtot valsts noteiktus pārbaudījumus vai
iegūt izglītību mācību procesā, kas tiek atzīts Latvijā. Tomēr šādām prasībām ir jābūt
pamatotām, un tās vērtējamas kā attiecīgo pamattiesību ierobežojums, kam jābūt no86Bernard C. EC Employment Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 112.
87Morokvašic M. Feminization of migrations? Institute for Social Science, Demographic Research Center,
2010, p. 52.
88No Latvijas izbrauca vairāk nekā 100 000 iedzīvotāji? Diena, 2010. 2. septembris. Pieejams: http://www.
diena.lv/lat/business/blog/tatjana-verje/no-latvijas-izbrauca-vairak-ka-100-000-iedzivotaji.
89Skat Latvijas statistika. Iedzīvotāji - galvenie rādītājL http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotajigalvenie-raditaji-30260.html.
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£. Piespiedu darba aizliegums
69. Brīvība no piespiedu darba jeb verdzības aizliegums ir vissenākais starptautiski
un valstiski atzītais tiesību uz darbu elements, kas sākotnēji izpaudās kā cīņa pret ver
dzību, bet pēc tam, kad tika atcelta verdzība tradicionālā izpratnē, - kā cīņa pret parādu
verdzību, kalpību, ekspluatāciju u.tml. Mūsdienās par piespiedu darba galvenajām for
mām tiek uzskatīta cilvēku nolaupīšana104 nolūkā izmantot kā darbaspēku, obligāta pie
dalīšanās sabiedriskajos darbos, mājkalpotāju norīkošana piespiedu darbos, piespiedu
darbs par nenomaksātiem parādiem, cilvēku tirdzniecība, piespiedu darbs ieslodzījuma
vietās, bērnu piespiedu darbs.105
70. Ne Satversme, ne ECTK nesniedz pozitīvu piespiedu darba definējumu, tā vietā
norādot, kas nav uzskatāms par piespiedu darbu. ECTK 4. pants paredz verdzības un
piespiedu darba aizliegumu, nosakot: “Nevienu cilvēku nedrīkst turēt verdzībā vai nebrī
vē. Nevienam cilvēkam nedrīkst likt veikt piespiedu vai obligātu darbu. Šajā pantā lietotais
termins “piespiedu vai obligāts darbs” neietver:
a) darbu, ko parasti liek veikt ieslodzījuma laikā, kas piespriests saskaņā ar ECTK
5. panta nosacījumiem, vai nosacītas atbrīvošanas no ieslodzījuma laikā;
b) militāra rakstura dienestu vai, ja notiek atteikšanās dienēt pārliecības dēļ tajās
valstīs, kur to atzīst, dienestu, kas jāveic obligātā militārā dienesta vietā;
c) dienestu izņēmuma stāvokļa vai stihiskas nelaimes gadījumā, kas apdraud sabied
rības dzīvi vai labklājību;
d) darbu vai dienestu, kas ietilpst parastajos pilsoniskajos pienākumos.”
71. Kā redzams, ECTK atzītais izņēmumu klāsts ir plašāks par Satversmes 106. pantā
uzskaitīto, papildus katastrofu un to seku likvidēšanai un tiesas nolēmuma izpildei mi
not arī darbu, ko uzdod ieslodzītajām personām, un militāro dienestu. ECTK izņēmumu
no piespiedu darba uzskaitījums arī atstāts nosacīti atvērts, ietverot izņēmumos arī tādu
atklātu juridisku jēdzienu kā “parastie pilsoniskie pienākumi”.
72. ECTK kontekstā atzīstams, ka verdzība un kalpība ir ilgstošs, kaut arī ne vienmēr
pastāvīgs, stāvoklis, kamēr piespiedu darbs var būt arī nodarbināšana neilgu laiku. Ver
dzības un kalpības aizliegumam ECTK nav noteikti izņēmumi,106 un šie stāvokļi atšķiras
ar intensitāti. Verdzības stāvoklī persona pilnībā pieder citai personai, bet kalpība sais
tāma vienīgi ar pienākumiem veikt darbu pret paša indivīda gribu. Piemēram, situācijā,
kurā persona spiesta strādāt 15 stundas nedēļā bez brīvdienām, tai atņemti dokumenti un
kā nelegāla imigrante šī persona nevarēja vērsties pēc palīdzības valsts iestādēs, ECT atzi
na kalpības aizlieguma pārkāpumu.107 Vienlaikus ne verdzības, ne kalpības aizliegumam
nevar būt nekādi izņēmumi, un to nevar apiet, saņemot personas formālu piekrišanu.10*
104Minētās problēmas novēršanai Eiropas Padome 2005. gadā pieņēma Konvenciju par pasākumiem pret
cilvēku tirdzniecību. Skat. Latvijas Vēstnesis, 2008.12. februāris, Nr. 23 (3807).
105Zwangsarbeit: Seit langem verboten und geachtet, aber nicht ausgerottet. ILO-Nachrichten, 2/2001. Pie
ejams: www.ilo.org/public/german/region/europro/bonn/-download/ilo-nl201.pdf.
106White R., Ovey C. The European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2010,
p. 195.
107Skat ECT spriedums Siliadin v. France. 73316/01,26.07.2005.
108White R., Ovey C. The European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2010,
p. 195.-208.
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73. “Piespiedu darba” jēdziens skaidrots vairākās Starptautiskās darba organizāci
jas konvencijās, definējot to kā109 darbu vai pienākumu sniegt pakalpojumu, ko panāk
ar piespiedu mehānismu palīdzību un ko konkrētā persona nav izvēlējusies brīvprātī
gi. Tomēr arī Starptautiskā darba organizācija skaidro izņēmumus no minētā princi
pa, ietverot tajos “parasto pilsonisko pienākumu” jēdzienu un “nelielus komunālus
pienākumus”.110 Valstīm jānodrošina, lai piespiedu darbs nenotiktu kādas konkrētas pri
vātpersonas interesēs.111 ECT savā judikatūrā arī balstās uz SDO dokumentos sniegtajām
interpretācijām,112 papildus atzīstot, ka arī atalgots darbs var būt piespiedu darbs,113 līdz
ar to formālas atlīdzības esamība vai neesamība kā kritērijs nav noteicošs.
74. Piespiedu darba jēdziens nav aprobežots ar termiņu, no kā izriet, ka par piespiedu
darbu uzskatāms darbs, ko persona veic piespiedu kārtā jebkādu laika posmu, pat tad,
ja šis periods ir ļoti īss. SDO 1930. gada Piespiedu darba konvencijas 12. pants ierobežo
arī atļautā piespiedu darba maksimālo periodu, paredzot, ka tas nedrīkst būt ilgāks par
60 dienām 12 mēnešu periodā. Turklāt nodarbināšanas nosacījumiem jāatbilst darba
un atpūtas laiku reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un tai jābūt apmaksātai.114
Lai arī no minētās konvencijas regulējuma varētu saprast, ka piespiedu darbs atsevišķās
situācijās ir pieļaujams, ECT šo konceptu ir attīstījusi, norādot, ka darbs, kas tiek veikts
saskaņā ar ECTK 4. panta trešo daļu (un, domājams, arī darbs, kas tiek veikts atbilstoši
SDO Piespiedu darba konvencijā paredzētajiem izņēmumiem), faktiski ir izņemts no
“piespiedu darba” jēdziena satura un tāpēc nevar tikt uzskatīts par “piespiedu darbu”
ECTK izpratnē.115
75. ECT 1994. gada 18. jūlija spriedumā Schmidt116lietā norādījusi, ka ECTK 4. panta
trešā daļa neierobežo otro, bet paskaidro un interpretē to, vienlaikus norādot uz SDO
konvencijām, kurās meklējams detalizētāks regulējums. Ari Cilvēktiesību komisija vai
rākās lietās atzinusi, ka piespiedu darbs ietver, pirmkārt, darbu vai pienākumus, ko dar
binieks izpilda pret savu gribu, un, otrkārt, to, ka šī prasība izpildīt šo darbu vai pienāku
mu ir īpaši netaisnīga vai apspiedoša vai pats darbs ietver sevišķas grūtības.117 Šāda veida
darbs kā piespiedu darbs ir aizliegts.
76. Arī uz situāciju, kurā persona ir stājusies darba tiesiskajās attiecībās pēc brīvas
gribas, taču vēlāk šī griba zudusi, ir attiecināms piespiedu darba aizliegums. Šajā gadīju
mā jāņem vērā laika periods, kādā persona tiek nodarbināta pēc tam, kad tā skaidri iz
teikusi savu nevēlēšanos turpināt šīs attiecības, kā arī ir pieļaujams noteikt taisnīgu kom109Skat. 1930. gada 28. jūnija Piespiedu darba konvencijas 2. pantu. Pieejams: http://www.ilo.org/ilolex/cgilex/convde.pl?C029.
110Hirpat, 2. panta otrās daļas "b” punkts.
111 Turpat, 4. panta pirmā daļa.
m Skat., piem., ECT spriedums X v. Federal Republic of Germany. 4653/70,01.04.1974.; ECT spriedums X v.
The Netherlands. 9322/81,03.05.1983.
113Skat. ECT spriedums Van DerMussele v. Belgium. 8919/80,23.22.1983.
114Skat. 1930. gada 28. jūnija Piespiedu darba konvencijas 13. un 14. pantu. Pieejams: http://www.ilo.org/
Holex/cgi-lex/convde.pl?C029.
115Skat. ECT spriedums Karlheinz Schmidt v. Germany. 13580/88,18.07.1994.
U6l\irpat.
117X v. Germany, 1974, X v. Germany, 1980, X v. The Netherlands, 1983, Stadler v. Austria. Nav publicēts.
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pensāciju par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu.118 Vienlaikus situācijā, kurā persona
labprātīgi uzņēmusies saistības izpildīt kādu darbu noteiktu laiku, ECT nav konstatējusi
piespiedu darba aizlieguma pārkāpumu, izšķirošu nozīmi atzīstot tieši personas brīvprā
tīgas piekrišanas faktam.119
77.
Attiecībā uz otro kritēriju (prasība izpildīt šo darbu vai pienākumu ir īpaši n
taisnīga vai apspiedoša) Cilvēktiesību komisija ir noteikusi vairākus elementus, kas ie
tilpst katras valsts autonomajā kompetencē (rīcības brīvībā). Turklāt jāņem vērā, ka ot
rais kritērijs ir alternatīvs, nevis kumulatīvs, proti, pat situācijā, kurā persona labprātīgi
iesaistījusies netaisnīgās, sevišķi apspiedošās vai īpaši apgrūtinošās darba attiecībās, var
tikt konstatēts piespiedu darba aizlieguma pārkāpums.120 Tomēr šis komisijas viedoklis
nav absolūts. Piemēram, Iversen lietā kā acīmredzami nepamatots tika noraidīts zobārs
ta pieteikums par piespiedu norīkošanu darbā uz laiku vietā, uz kuru bijis izsludināts
konkurss, taču neviens nebija pieteicies brīvprātīgi. Līdzīgi vācu advokāta lietā, kurš sū
dzējies par likumā paredzēto pienākumu atsevišķās lietās strādāt bez darba samaksas
vai par niecīgu samaksu, komisija atzina, ka regulējums nav nesaprātīgs un to neaizliedz
4. panta otrā daļa. Komisijas ieskatā, ikvienam, kas izvēlas advokāta profesiju, jāievēro,
ka mazturīgāko klientu pārstāvība ietilpst advokāta pienākumos.121 Šajā lietā komisija
sekoja Iversen lietā izteiktajām atziņām, proti, ka persona, izvēloties profesiju, izvēlas ari
ar to saistītos apgrūtinājumus un pienākumus.122 Šāds secinājums izdarīts arī lietā pēc
notāra pieteikuma, kurš norādīja, ka pienākums sniegt pakalpojumu par pazeminātu
maksu konkrētas kategorijas klientiem pārkāpj Konvencijas 4. pantu.123 Arī attiecībā uz
futbolistu, kura darba līgums ierobežoja viņa tiesības pēc aiziešanas no darba stāties dar
ba tiesiskajās attiecībās ar citu futbola klubu, tika nospriests, ka šādas sekas saistītas ar
futbolista profesiju un tieši neietekmē sūdzības iesniedzēja līgumu slēgšanas brīvību.124
Tomēr šie argumenti ir attiecināmi vienīgi uz situācijām, kurās konkrētais ierobežojums
parasti ir attiecīgās profesijas sastāvdaļa. Turklāt arī šāds pienākums nedrīkst būt pārāk
apspiedošs.125
78.
ECTK4. panta trešās daļas “C” apakšpunkta izņēmumu kategorijā pamatā ietilp
tādi darbi kā ugunsgrēku dzēšana, steidzams aizsprostu remonts, ūdens un pārtikas pie
gāde iedzīvotājiem, ievainotu personu transportēšana vai apdraudētu personu evakuāci
ja. Šis punkts attiecināms uz ārkārtas pienākumiem jeb t.s. force majeure situācijām.
118SkaL ЕСТ spriedums Van DerMussele v. Belgium. 8919/80,23.11.1983.
119ЕСТ spriedums W, X, Y and Zv. United Kingdom. 3435-3438/67,19.07.1968.
120Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van Hoof
E, Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 446.
121X v. Germany, 1974 Yearbook XVII, p. 148.
122Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van Hoof
F., Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 448.
m Ovey C., White R. The European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2010,
p. 195.
124Turpat.
125Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van Hoof
E, Van Rijn A , Zwaak L. 4th ed Antwerpen; Oxford- Intersentia, 2006, p. 448.
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79 . Atšķirībā no “C” apakšpunkta “D” apakšpunkts attiecas uz “ikdienišķiem” pilso
ņupienākumiem sabiedrības labā. Šeit jāņem vērā, ka, no vienas puses, “D” apakšpunktā
paredzētais darbs var nebūt tik nopietns un steidzams, bet, no otras, tam jābūt ari mazāk
apgrūtinošam nekā “C” apakšpunktā.126 Jāievēro ari, ka atsevišķos gadījumos “parasto
pilsonisko pienākumu” izpilde var tikt saistīta ar vienlīdzības principu, jo, piemēram,
tikai vīriešu iesaistīšanai konkrētu pienākumu veikšanā jābūt pietiekami pamatotai ar
objektīvu nepieciešamību.127
80. Lai atzītu piespiedu elementa esamību, nepieciešams konstatēt fiziskus vai morā
lus ierobežojumus. Par piespiedu darbu nevar uzskatīt jebkādu personas juridisku pie
nākumu, kas šai personai uzlikts ar tiesību normām (piemēram, pienākums advokātam
vai jurisprudences studentam sniegt bezmaksas juridisko palīdzību, pienākums pilso
nimvai iedzīvotājam piedalīties kā piesēdētājam tiesas sēdēs u.tml.).128 Lai ari kādā sfērā
persona būtu nodarbināta - publiskajā vai privātajā, valsts ir tiesīga noteikt prasības,
saskaņā ar kurām personai, izvēloties konkrētu nodarbošanos, jāapliecina savas spējas
un kvalifikācija. Lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības, ir jārealizē iespējami sabalansē
ta un konsekventa nodarbinātības politika. No vienas puses, likumdevējam šajā jomā ir
jārada tāds tiesiskais regulējums, lai personas ar brīvi izraudzītas nodarbošanās palīdzī
bu varētu nopelnīt sev iztiku, bet, no otras puses, tiesiskajam regulējumam jābūt tādam,
lai vienlaikus tiktu īstenota sabiedrībai nozīmīgu interešu aizsardzība. Likumdevējam ir
rīcības brīvība noteikt konkrētai profesionālajai darbībai nepieciešamo izglītību, kā arī
izvirzīt citas prasības konkrētai profesijai, ciktāl tas nepieciešams sabiedrības interesēs129
(piemēram, ārstu, farmaceitu u.c. izglītības vai eksaminācijas prasības sabiedrības inte
rešu aizsardzībai).
81. Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir atzinusi, ka viena no piespiedu darba pazī
mēm ir tā, ka persona nav brīvprātīgi piekritusi veikt šo darbu. Lai kādu darbu atzītu par
piespiedu darbu, tam jābūt tādam, no kura personai nav iespēju atteikties. Piemēram,
darbiniekam tiek atņemti personu apliecinoši dokumenti, darbinieki tiek īpaši apsargāti
un fiziski iespaidoti, tiek aizturēta darba samaksa. Otra piespiedu darba pazīme ir tā, ka
to nedrīkst izmantot kā līdzekli politiskiem spaidiem, kā metodi darbaspēka mobilizēša
nai un izmantošanai ekonomiskās attīstības mērķiem, darba disciplīnas nodrošināšanai,
kā sodu par piedalīšanos streikos, kā līdzekli rasu, sociālai, nacionālai vai reliģiskai dis
kriminācijai.130
82. Atbilstoši Starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Konvencijai par piespie
du darbu tās dalībvalstīm ir pienākums proaktīvi rīkoties, lai visīsākajā laika periodā
novērstu piespiedu darbu to teritorijās.131
126Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk F., Van Hoof
F., Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 452.
127ECT spriedums Zarb Adami v. Malta. 17209/02,20.06.2006.
128Skat. ECT spriedums Van DerMussele v. Belgium. 8919/80,23.11.1983. Para. 34.
129Skat. Satversmes tiesa. 2003-13-0106.27.11.2003.
130Skat Satversmes tiesa. 2003-13-0106.27.11.2003.
131Skat. 1930. gada 28. jūnija Piespiedu darba konvencijas 1. pantu. Pieejams: http://www.ilo.org/ilolex/cgjilex/convde.pl?C029.
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A.

Ievads

1. Panta kon stru kcija un te rm in o lo ģ ija
1. Satversmes 107. pants formulēts kā viens teikums, kurā ir ietvertas divas darbinie
ka tiesības nodarbinātības jomā - darbinieka tiesības uz darba samaksu un tiesības uz
atpūtu.
2. Darbinieka tiesības uz darba samaksu pantā formulētas kā darbinieka tiesības sa
ņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto mini
mumu (turpmāk - tiesības uz darbam atbilstošu samaksu). Tiesības uz atpūtu savukārt
raksturotas kā tiesības uz iknedēļas brīvdienām un tiesības uz ikgadēju apmaksātu atva
ļinājumu.
3. Komentējamā pantā lietoti vairāki juridiski termini - "darbinieks”, “darba samak
sa”, 1atbilstoša samaksa”, "valsts noteiktais darba samaksas minimums”, “iknedēļas brīv
dienas” un “ikgadējais apmaksātais atvaļinājums”, kuru satura noskaidrošana ir būtisks
priekšnoteikums pantā minēto tiesību izskaidrošanai. Panta komentārā Šo terminu
skaidrojumi ietverti gan vispārējās sadaļās, jo tas ir būtiski izpratnes par attiecīgo tiesisko
regulējumu formēšanai, gan atsevišķi, skaidrojot katru no pantā ietvertajām tiesībām.
4. Satversmes 107. panta satura izskaidrošanai primāri nozīmīga ir termina "ikviens
darbinieks” interpretācija un lietojums, kas ļauj identificēt subjektus, uz kuriem minētās
tiesības attiecināmas. Satversmes 107. pants salīdzinājumā ar citiem Satversmes pan
tiem, kuros nostiprinātas sociālās un ekonomiskās tiesības saistībā ar nodarbinātību
(piemēram, Satversmes 106. pantā ietvertās tiesības uz darbu un Satversmes 108. pantā
ietvertās tiesības uz koplīgumu un tiesības streikot), tajā ietverto tiesību attiecina uz "ik
vienu darbinieku”, bet ne uz “ikvienu”3 vai "strādājošajiem”.*
5. Satversmes 107. pantā jēdziens *ikviens darbinieks* nav lietots vienā nozīmē, tāpēc
tam ir nepieciešams papildu skaidrojums. Latvijas tiesību sistēmā ar jēdzienu "darbi
nieks” tradicionāli tiek saprasts darba tiesisko attiecību subjekts. Atbilstoši Darba likuma
3. pantam: “Darbinieks ir fiziskā persona, kas uz darba līguma pam ata par nolīgto darba
samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā ” 5 Tas nozīmē, ka par darbinieku uz
skatāma tikai tāda persona, kura ir nodibinājusi darba tiesiskās attiecības, noslēdzot ar
darba devēju darba līgumu. Citas personas, kuras tiek nodarbinātas, neslēdzot darba
līgumu, juridiskā ziņā nav uzskatāmas par darbiniekiem darba tiesību izpratnē. Tādējādi
nav šaubu, ka Satversmes 107. pantā nostiprinātās tiesības attiecas uz darba tiesiskajās
attiecībās esošo subjektu, proti, darbinieku. To apliecina arī Satversmes tiesa, norādot, la
Satversmes 107. pants attiecas uz darba tiesiskajām attiecībām - tādām attiecībām, kuras
uz darba līguma pamata radušās starp darbinieku un darba devēju .6
3Satversmes 106. pantā ir nostiprinātas tiesības ikvienam brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbil
stoši savām spējām un kvalifikācijai.
4 Satversmes 108. pantā ietvertā norma paredz, ka strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā ari tiesības
streikot.
5 Darba likums: LR likums. Latvijas Vestnesis, 2001.6. jūlijs, Nr. 105 (2492).
6 Satversmes tiesa. 2003-23-01.21.05.2004.10. punkts.
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6 . Tomēr darba tirgū ir iesaistīti ne tikai darba tiesisko attiecību subjekti, bet arī citu
tiesisko attiecību, kas saistītas ar personas nodarbināšanu, subjekti, piemēram, valsts ci
vildienesta ierēdņi, prokurori, tiesneši, militārā dienestā esošas personas u.c. Personu,
kuru nodarbinātības attiecības netiek dibinātas uz darba līguma pamata, izslēgšana no
Satversmes 107. pantā ietverto tiesību subjektu loka un šī panta attiecināšana tikai uz dar
ba tiesisko attiecību subjektiem - darbiniekiem -izraisītu minēto sociālo un ekonomisko
tiesību nepamatotu ierobežošanu ievērojamam skaitam cilvēku. Tādējādi par Satversmes
107. pantā ietverto tiesību uz darba samaksu un tiesību uz atpūtu subjektiem atzīstami
ne tikai "darbinieki”’, bet arī citas fiziskas personas, kuras, īstenojot Satversmes 106. pan
tā noteiktās tiesības uz darbu, ir brīvi izvēlējušās nodarbošanos un darbavietu atbilstoši
savām spējām un kvalifikācijai, jo tiesības uz darbu ir cieši saistītas ar tiesībām uz darba
samaksu un atpūtu.7 Satversmes tiesa ir norādījusi, ka Satversmes 106. pantā pirmajā tei
kumā garantētās tiesības attiecas arī uz tādām profesijām, kurās nodarbinātības tiesiskās
attiecības netiek dibinātas uz Darba likumā regulētā darba līguma pamata.8
7. Noskaidrojot Satversmes 107. panta saturu kopsakarā ar Satversmes 89. pantu, kas
noteic, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar Satversmi, likumiem
un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, Satversmes tiesa ir norādījusi, ka
Satversmes 107. pantā ir noteikts pamattiesību apjoms nodarbinātības jomā, kas preci
zēts normatīvajos aktos un attiecināms uz ikvienu personu, kura strādā algotu darbu.9
Satversmes 107. panta norma attiecināma uz ikvienu personu, kas strādā algotu darbu
gan privātajā, gan arī publiskajā sektorā.10 Minētā Satversmes 107. panta norma vien
laikus ir attiecināma arī uz personām, kuras izcieš sodu ieslodzījuma vietās. Satversmes
tiesa ir atzinusi, ka uz ieslodzītajām personām ir attiecināmas visas Satversmē, tostarp
arī tās 107. pantā noteiktās cilvēka pamattiesības, ciktāl tās nav ierobežotas un ir savie
nojamas ar soda izciešanas mērķi un ieslodzījuma režīmu.11
8 . Algota darba veikšana tādējādi ir noteikta par būtiskāko kritēriju, kas nosaka, vai
persona ir apveltīta ar Satversmes 107. pantā noteiktajām tiesībām. Tomēr izsmeļošs
uzskaitījums, lai identificētu visas personas, kuras varētu ietvert jēdzienā - ikviena per
sona, kura strādā algotu darbu, - nav dots nedz kādā no normatīvajiem aktiem, nedz arī
Satversmes tiesas spriedumos. Lai arī Satversmes 106. pants un Satversmes 107. pants ir
cieši saistīti, tas nenozīmē, ka visām fiziskām personām, kuras ir Satversmes 106. panta
subjekti, tiek nodrošinātas Satversmes 107. pantā noteiktās tiesības uz darba samaksu un
tiesības uz atpūtu. Ar algota darba veikšanu būtu saprotami gadījumi, kad fiziska persona
par atlīdzību veic noteikta veida darbu otras konkrēto tiesisko attiecību (piemēram, dar
ba tiesiskās attiecības, valsts dienesta attiecības) puses vadībā, pakļaujoties noteiktai kār-

7Skat. General Comment No. 18: Article 6 o f the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights 06.02.2006. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm.
8Satversmes tiesa. 2009-74-01.18.02.2010.14. punkts; Satversmes tiesa. 2003-12-01.18.12.2003.7. punkts.
’ Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008.8.3. punkts.
10Skat. Craven M. C. R The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. A Perspective
on its Development. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 245; Samuel L. Fundamental Social Rights. Case Law
of the European Social Charter. Strasbourge: Council of Europe, 1997, p. 61
11Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008.10. punkts.
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tībai un rīkojumiem. Savukārt par algota darba veikšanu Satversmes 107. panta izpratnē
nebūtu jāuzskata patstāvīga darba veikšana, neatrodoties citas personas subordinād.
jā. Piemēram, ja fiziska persona ir noslēgusi uzņēmuma līgumu atbilstoši Civilliku^
2212 . pantam, kur līguma priekšmets ir noteikts darba rezultāts, bet ne darbs vispār, tad
tā (uzņēmējs) strādā patstāvīgi un tai nav jāpakļaujas noteiktam darba laikam, pasūtītāja
rīkojumiem darba laikā (ar nelieliem izņēmumiem) . 12 Turklāt uzņēmuma līguma gadj.
jumā, ievērojot atšķirības ar darba līgumu attiecībā uz uzņēmēju nepiemēro normas par
darba laiku, atvaļinājumu u.c.13 Tas pats varētu attiekties arī uz pašnodarbinātām per.
sonām, kuras ir Satversmes 106. panta subjekti, 14 taču pēc sava nodarbinātības rakstura
darbojas patstāvīgi, neatrodoties citas personas pakļautībā. Citiem vārdiem, Satversmes
107. pantā nostiprināto tiesību subjektu lokā nav ietveramas personas, uz kurām, ņemot
vērā viņu nodarbinātības attiecību raksturu, nav attiecināmas minētās tiesības.15 Tajā
pašā laikā, pastāvot noteiktiem apstākļiem, nav izslēdzama arī atsevišķu pašnodarbināto
personu ietveršana Satversmes 107. panta subjektu lokā, jo īpaši, ja tās, neskatoties uz
savu tiesisko statusu un darba patstāvīgumu, veic noteiktas funkcijas valsts intereses,
to darbību reglamentē likums un savā darbībā tās ir pielīdzinātas valsts amatpersonām,
piemēram, zvērināti tiesu izpildītāji.16
2. Saistība ar citām Satversm es n o rm ām
9. Satversmes 107. pantā minētās tiesības ir izvērtējamas saistībā ar citām Satversmes
normām, lai pilnībā atklātu šo tiesību saturu, subjektus, kuriem šīs tiesības tiek nodroši
nātas, kā arī tiesību iespējamos ierobežojumus.
10. Satversmes 107. pantā minētās tiesības cita citu papildina un primāri veido vie
notu sistēmu ar Satversmes 106. un 108. pantā minētajām tiesībām. Darba samaksas
tiesības un tiesības uz atpūtu ir cieši saistītas ar Satversmes 106. pantā nostiprinātajām
tiesībām brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvali
fikācijai, kā arī piespiedu darba aizliegumu. Ja persona ir īstenojusi savas tiesības brīvi
izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai, objektī
vi parādās nepieciešamība nodrošināt arī atbilstošus darba apstākļus un nodarbinātības
noteikumus.17 Savukārt Satversmes 108. pantā ietvertās strādājošo tiesības uz koplīgu
mu, kā arī tiesības streikot var tikt izmantotas, lai nodrošinātu gan darba samaksas tiesī
bu, gan tiesību uz atpūtu efektīvu īstenošanu.
12Torgāns K. (Zin.red.) Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Ceturtā daļa. Saistību tiesības. Riga: Mans
īpašums, 1998,524. lpp.
13Turpat. 525. lpp.
14Satversmes tiesa. 2003-12-01.18.12.2003.7. punkts.
15Skat. Samuel L. Fundamental Social Rights. Case Law o f the European Social Charter. Strasbourge: Coundl
of Europe, 1997, p. 21,64.
16Tiesu izpildītāju likuma 86. pants paredz zvērinātam tiesu izpildītājam tiesības uz četru nedēļu ilgu ikgadējo
atvaļinājumu, kuru piešķir tieslietu ministrs. Tiesu izpildītāju likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002,
13. novembris, Nr. 165 (2740).
17Skat. Craven M. C. R The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. A Perspective on
its Development. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 226.
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11 . Satversmes 107. panta saturs noskaidrojams kopsakarā arī ar Satversmes 89. pan
tu, kas noteic, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar Satversmi,
likumiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.18
12. Kaut arī Satversmes 116. pantā tiešā veidā nav norādītas Satversmes 107. pantā
noteiktās tiesības, kuras var ierobežot likumā paredzētos gadījumos, lai aizsargātu citu
cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumī
bu, Satversmes tiesa ir norādījusi, ka tas tomēr nenozīmē, ka šīs pamattiesības ir ab
solūtas un tām nevar noteikt ierobežojumus.19 Tajā pašā laikā šo tiesību ierobežojums
pieļaujams tikai tad, ja tas noteikts ar likumu, attaisnots ar leģitīmu mērķi un ir samērīgs
(proporcionāls) ar šo mērķi.20 Šo sociālo un ekonomisko tiesību iespējamo ierobežoša
nu paredz arī ESH 31. pants, atbilstoši kuram tiesības uz darba samaksu un tiesības uz
atpūtu netiek pakļautas nekādiem ierobežojumiem vai limitiem, kas nav minēti ESH, iz
ņemot tos, ko nosaka likums un kas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami līdzpilsoņu
tiesību un brīvību aizsardzībai vai sabiedrības interešu, nacionālās drošības, sabiedrības
veselības vai morāles aizsardzībai.

3.
T iesīb as u z darbam atbilstošu samaksu
un tiesības uz atpū tu starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos
3.1. A N O starptautiskie cilvēktiesību dokumenti
13. ANO VCD 23. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka katram cilvēkam ir tiesības uz
darbu, uz brīvu darba izvēli, uz taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem un uz aizsar
dzību pret bezdarbu. Savukārt panta otrā daļa paredz, ka katram cilvēkam, bez jebkādas
diskriminācijas, ir tiesības uz vienādu atlīdzību par līdzvērtīgu darbu. Vienlaikus ANO
VCD 23. panta trešajā daļā ietverti papildu noteikumi attiecībā uz darba samaksas jautā
jumiem, nosakot, ka katram strādājošajam ir tiesības uz taisnīgu un apmierinošu darba
algu, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi viņam un viņa ģimenei. Nepieciešamības gadī
jumā tā jāpapildina ar citiem sociālās nodrošināšanas līdzekļiem. Savukārt par tiesībām
uz atpūtu VCD 24. pantā ir noteikts, ka katram cilvēkam ir tiesības uz atpūtu un brīvo
laiku, ieskaitot tiesības uz saprātīgu darbadienas ierobežojumu un uz apmaksātu perio
disku atvaļinājumu. Ar ANO VCD 23. pantā un 24. pantā noteiktajām tiesībām atbilstoši
ANO VCD 2. pantā ietvertajai normai jābūt apveltītam katram cilvēkam neatkarīgi no
rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās
vai citas izcelsmes, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa.
14. Papildus VCD tiesības uz darbam atbilstošu samaksu un tiesības uz atpūtu ir
ietvertas arī citā ANO dokumentā - ANO SPSEKT, kurā ir konkretizētas ANO VCD
ietvertās normas ekonomisko un sociālo tiesību jomā, nosakot to izpildi atbilstoši kat
ras valsts resursiem .21 ANO SPSEKT 6 . panta pirmajā daļā ir noteikts, ka dalībvalstis
atzīst tiesības uz darbu, kuras ietver katra cilvēka tiesības uz to, lai viņam būtu iespēja
“ Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008.8.1. punkts.
19TUrpat, 11. punkts.
20Hirpat.
21Skat. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,88. lpp.
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pelnīt sev iztiku ar darbu, ko viņš brīvi izvēlas vai pieņem, un veiks attiecīgos pasākumus šo tiesību garantēšanai. Savukārt ANO SPSEKT 7. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis
atzīst katra tiesības uz taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem, kas sekmē it īp^j.
atlīdzību, kura nodrošina visiem strādājošajiem vismaz taisnīgu darba algu un vienādu
atlīdzību par līdzvērtīgu darbu bez jebkādas atšķirības, turklāt sievietēm jāgarantē līdzvērtīgi darba apstākļi ar vīriešiem, ar vienādu samaksu par vienādu darbu; apmierinošu
eksistenci viņiem pašiem un viņu ģimenēm saskaņā ar šā pakta noteikumiem. ANO
SPSEKT 7. pantā noteiktās tiesības uz taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem ietver
arī nepieciešamību nodrošināt atpūtu, brīvo laiku un darba laika saprātīgu ierobežošanu,
periodisku apmaksātu atvaļinājumu, kā arī atlīdzību par svētku dienām. Līdzīgi ANO
VCD arī ANO SPSEKT kā cilvēktiesību instrumenta mērķis ir nodrošināt ikviena cilvē
ka pamattiesības bez jebkāda izņēmuma.22 ANO SPSEKT 2. panta otrā daļa tieši paredz
ka šā pakta dalībvalstis apņemas garantēt, lai šajā paktā pasludinātās tiesības tiktu īste
notas bez jebkādas diskriminācijas - neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas
reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, tautības vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvok
ļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem.
3.2. Starptautiskās D arba organizācijas (SD O ) dokumenti
15. SDO 1951. gada konvencijas Nr. 100 “Par vienlīdzīgu atlīdzību” mērķis ir nodro
šināt, lai konvencijas dalībnieki vīriešiem un sievietēm par vienādu darbu nodrošinātu
vienlīdzīgu adīdzību. Konvencijas 1. pantā ir arī izskaidrots, ka termins “atlīdzība” ietver
regulāro, pamata vai minimālo darba samaksu vai algu, kā arī jebkuru citu tieši vai netie
ši maksājamu atalgojumu, ko darba devējs maksā skaidrā naudā vai natūrā un kas sais
tīta ar darbinieka nodarbināšanu; savukārt termins “vienlīdzīga atlīdzība vīriešu unsie
viešu kārtas strādniekiem par vienādu darbu ” attiecas uz atlīdzības likmēm, kas noteiktas
bez dzimumu diskriminācijas, kā arī valstī tiek veicināta objektīva amatu novērtējumu
izstrādāšana, pamatojoties uz veicamā darba raksturu. No minētā izriet, ka būtisks tie
sību saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu aspekts ir nodrošināt diskriminācijas
nepieļaušanu darba samaksas noteikšanā starp vīriešiem un sievietēm.
16. Cits nozīmīgs SDO dokuments attiecībā uz darba samaksas jautājumiem ir SDO
1970. gada konvencija Nr. 131 “Par minimālās darba algas noteikšanu”. No konvencijas
1. panta izriet, ka dalībvalstis, kuras ir ratificējušas šo konvenciju, apņemas ieviest mini
mālās algas noteikšanas sistēmu, aptverot visas to algoto darbinieku grupas, kam šo sistē
mu ir lietderīgi piemērot, ņemot vērā viņu nodarbinātības nosacījumus. No konvencijas
2 . panta pirmās daļas izriet, ka minimālajai algai ir likuma spēks un to nevar pazemināt.
Ja tas netiek ievērots, atbildīgajai personai vai personām jāpiemēro kriminālsods vai dtas
sankcijas. Savukārt konvencijas 3. pants paredz, ka, nosakot minimālās darba algas līmeni,
nepieciešams ņemt vērā strādājošo un viņu ģimeņu vajadzības, ņemot vērā vispārējo darba
algu līmeni valstī, dzīvošanas izmaksas, sociālos pabalstus un citu sociālo grupu relatīvo
dzīves līmeni, kā arī ekonomiskosfaktorus, ieskaitot ekonomiskās attīstības prasības, darba
ražīguma līmeni un vēlamību sasniegt un uzturēt augstu nodarbinātības līmeni.
21Skat. Craven M. C. R. The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. A Perspective
on its Development. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 153.-154.
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17. SDO pieņemtajās konvencijās ir regulētas ari tiesības uz iknedēļas brīvdienām un
ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kā arī šo tiesību īstenošanas noteikumi. Latvija ir rati
ficējusi vairākas atpūtas laiku regulējošās SDO konvencijas (1921. gada konvencija Nr. 14
“Par iknedēļas atpūtu laiku rūpniecības uzņēmumos”, 1957. gada konvencija Nr. 106 “Par
iknedēļas atpūtu tirdzniecībā un iestādēs”, kā arī 1970. gada konvencija Nr. 132 “Par ap
maksātu atvaļinājumu”). Pirmo divu nosaukto konvenciju galvenais mērķis ir noteikt,
ka ikvienam, uz kuru attiecas šīs konvencijas, ir tiesības uz 24 stundu ilgu nepārtrauktu
atpūtu septiņu dienu periodā. Šādai atpūtai iespēju robežās būtu jāsakrit ar dienu, kas
attiecīgajā valstī vai reģionā tiek uzskatīta par atpūtas dienu. Savukārt konvencija par ap
maksāto atvaļinājumu nosaka tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ne mazāk kā
trīs nedēļu garumā par vienu darba gadu, kā ari šīs tiesības īstenošanas nosacījumus.
4.
Tiesības uz darbam atbilstošu samaksu
un tiesības uz atpūtu Eiropas Padomes un Eiropas Savienības tiesību aktos
4.1. Eiropas Padomes tiesību akti
18. Sociālo un ekonomisko tiesību regulējums Eiropas reģionā ietverts arī Eiropas
Padomes 1961. gada 18. oktobra Eiropas Sociālajā hartā (ESH), ko 2002. gada 6 . decem
brī ratificējusi arī Latvijas Republika.23 Minētais Eiropas Padomes dokuments papildina
cilvēktiesību regulējumu Eiropā, tieši koncentrējoties uz ekonomisko un sociālo tiesību
aizsardzību un tādējādi papildinot Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteikto tiesību ka
talogu.24 ESH pietiekami detalizēti regulēts gan jautājums par darba samaksu, paredzot
tiesības uz taisnīgu darba samaksu, gan ari atpūtas laika jautājums, kas ietverts tiesībās
uz taisnīgiem darba apstākļiem.
19. ESH 2. pantā ir noteiktas tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem, kas ietver arī
tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un tiesības uz nedēļas atpūtu. Vienlaikus
ESH nosaka, ka dalībvalstis iespēju robežās nodrošinās, lai nedēļas atpūtas laiks pēc ie
spējas sakristu ar dienu, kas attiecīgajā valstī vai reģionā uzskatāma par atpūtas dienu.
Papildus ESH 2. pants paredz arī noteikt atbilstīgu darba dienas un darba nedēļas garu
mu, progresīvi samazinot darba nedēļas garumu tādā apjomā, ko pieļauj darba ražīguma
pieaugums un citi attiecīgie faktori, noteikt oficiālo svinamo dienu apmaksāšanu, kā ari
strādājošajiem tādās profesijās, kas atzītas par dzīvībai un veselībai bīstamām, nodro
šināt papildus apmaksātas brīvdienas vai saīsinātu darba laiku. Latvija nav apņēmusies
uzskatīt par sev saistošu ESH 2. pantu.
20. No ESH izriet, ka valsts garantē darbiniekiem tiesības saņemt veiktajam darbam
atbilstošu samaksu. Vienlaikus jāatzīmē, ka ESH nav noteikts valsts pienākums nodroši
nāt cilvēku ar darbu, bet ir nostiprināts pienākums darbiniekiem nodrošināt pēc iespējas
augstus un pastāvīgus ienākumus. Atbilstošas darba atlīdzības noteikšanas nosacījumi
ir noteikti ESH 4. pantā. Saskaņā ar minēto ESH pantu, lai nodrošinātu efektīvu tie
sību uz taisnīgu atalgojumu izmantošanu, valstis apņemas: L atzīt strādājošo tiesības
uz atalgojumu, kas nodrošinātu tiem un to ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus; 2. atzīt
strādājošo tiesības uz paaugstinātu atalgojumu par virsstundu darbu, ar izņēmumiem at23Par Eiropas Sociālo hartu: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001.18. decembris, Nr. 183 (2570).
MCilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,54. lpp.
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sevišķos gadījumos; 3. atzīt strādājošo vīriešu un sieviešu tiesības uz vienlīdzīgu samaksu
par vienlīdzīgas vērtības darbu; 4. atzīt visu strādājošo tiesības uz pieņemamu termiņ
kurā tiekpaziņots par darba attiecību izbeigšanu; 5. pieļaut atskaitījumus no darba algām
tikai tajos apstākļos un tai apjomā, ko nosaka nacionālā likumdošana vai normatīvie akti
vai kas ir noteikti kolektīvajos līgumos vai arbitrāžas lēmumos. Šo tiesību nodrošināšana
tiek veikta ar brīvi noslēgtu kolektīvo līgumu palīdzību, saskaņā ar likumā fiksētu algu
noteikšanas kārtību vai kādā citā veidā, kas atbilst apstākļiem attiecīgajā valstī.25»rvgj|
21.
Par ESH piemērošanu Eiropas Sociālo tiesību komiteja ir izdevusi skaidrojumu
(turpmāk - skaidrojums), kas piemērojams tiesību uz darba samaksu satura noskaid
rošanai. Attiecībā par ESH 4. panta 1. punktu skaidrojumā ir norādīts, piemēram, kāda
var būt minimālā darbinieka veiktajam darbam atbilstošas samaksas robeža. Saskaņā ar
skaidrojumu šī robeža nedrīkst būt mazāka par 60% no vidējās darba samaksas valsti pēc
valsts obligāto maksājumu nomaksas. Turklāt šai samaksai jāpārsniedz attiecīgās valsts
nabadzības slieksnis. Skaidrojumā arī norādīts, ka ar terminu “pienācīgi dzīves apstāk
ļi” jāsaprot lielākās daļas strādājošo vidējās samaksas apmērs valstī.26 Vienlaikus skaid
rojumā atzīmēts, ka dalībvalsts, lai pierādītu darbinieka, kurš saņem mazāku samaksu
(50% no vidējās darba samaksas valstī), “pienācīgus dzīves apstākļus”, to var pamatot ar
darbiniekam izmaksājamiem citiem valsts maksājumiem, kas darbinieka samaksu ļauj
“pacelt” virs valsts nabadzības sliekšņa.27 Vērtējot darba samaksas atbilstību ‘‘pienācīgiem
dzīves apstākļiem”, jāņem vērā svarīgākās sociālās, ekonomiskās un kultūras vajadzības,
kuras nepieciešamas darbiniekam un viņa ģimenes locekļiem, kā arī attīstības pakāpe,
kas sasniegta sabiedrībā, kurā viņi dzīvo, un valsts ekonomiskā un sociālā situācija.28
Attiecībā uz ESH 4. panta 2. punktā minētajiem izņēmumiem atsevišķos gadījumos
atzīt strādājošo tiesības uz paaugstinātu atalgojumu par virsstundu darbu skaidrojumā ir
norādīts, ka šie izņēmuma gadījumi attiecas tikai uz valsts kalpotājiem un valsts institū
ciju vadošajiem darbiniekiem un šādu gadījumu nedrīkst būt daudz. Šāda paaugstināta
atalgojuma maksāšanas pieļaujamība ir pamatota ar papildu piepūli, ko darbiniekamprasa
šāda darba īstenošana. Turklāt šādai samaksai ir jābūt pamatotai ar darba laika uzskaiti
vairāku mēnešu laikā (darba nedēļas analīzes skatījumā), kas kalpo arī par pamatu, lai
noteiktu samaksas apmēru. Jāatzīmē, ka šādā gadījumā darba nedēļā vidējais nostrādātais
laiks darba samaksas noteikšanai var atšķirties un virsstundu darbs netiek apmaksāts.29
Attiecībā uz strādājošo vīriešu un sieviešu tiesību atzīšanu uz vienlīdzīgu samaksupar
vienlīdzīgas vērtības darbu (ESH 4. panta 3. punkts), kas arī ir svarīgs jautājums tiesību
25No likuma “Par Eiropas Sociālo hartu” 2. panta izriet, ka Latvija nav apņēmusies uzskatīt sev par saistošu
ESH 4. pantu par taisnīgu samaksu, tomēr, pēc autora ieskatiem, šajā pantā nostiprinātie principi ir piemē
rojami ari Latvijas Republikas Satversmes 107. panta interpretācijai. Par Eiropas Sociālo hartu: LR likums.
Latvijas Vēstnesis, 2001.18. decembris, Nr. 183 (2570).
26Skat ari Semuel L. Fundamental Social Rights. Case Law of the European Social Charter. Strasbourg: Council
of Europe, 1997, p. 77.
27European Committee of Social Rights. Digest of the Case Law. p. 43. Pieejams: http://www.coe.int/t/dghll
monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf.
28 Semuel L. Fundamental Social Rights. Case law of the European Social Charter. Strasbourge: Council of
Europe, 1997, p. 77
29European Committee of Social Rights. Digest of the Case Law. p. 44. Pieejams: http://www.coe.int/t/dghll
monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf.
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uz darba samaksu satura noskaidrošanai, skaidrojumā norādīts, ka šo tiesību pārkāpums
izpaužas kā atšķirīgas darba samaksas noteikšana vīriešiem un sievietēm par veiktu vie
nādu vai līdzīgu darbu. 30
No ESH 4. panta 4. punktā noteiktajām strādājošo tiesībām uz pieņemamu termiņu,
kurā tiek paziņots par darba attiecību izbeigšanu, izriet, ka dalībvalstij likumdevēja
izdotā tiesību aktā jānosaka saprātīgi termiņi darbinieku brīdināšanai pirms darba tie
sisko attiecību izbeigšanas. Šim termiņam jābūt pietiekamam, lai darbiniekam būtu
iespēja izpētīt darba tirgu un sameklēt savai kvalifikācijai atbilstošu darbu. Par darba
meklējumu laiku darbiniekam ir jābūt saņemtai darba samaksai, kas likumdevēja no
teiktā laika posmā atbilst darbinieka viena vai vairāku mēnešu darba samaksai.31 No
ESH 4. panta 5. punkta skaidrojuma izriet, ka 5. punktā minētos atskaitījumus drīkst
veikt ar nosacījumu, ka tas nav pretrunā ar darbinieka tiesībām saņemt samaksu pilnā
apmērā.32
ESH ir nostiprināti arī bērnu un jauniešu darba taisnīga atalgojuma nosacījumi. No
ESH 7. panta 5. punkta izriet, ka dalībvalstis, lai nodrošinātu efektīvu bērnu un jauniešu
tiesību uz aizsardzību izmantošanu, apņemas atzīt jauno strādnieku un mācekļu tiesī
bas uz taisnīgu atalgojumu. Dalībvalstī ir jādarbojas kolektīvo līgumu sistēmai vai citam
tiesiskam regulējumam, kas ļauj jaunajiem strādniekiem saņemt taisnīgu atalgojumu. Šis
atalgojums jaunajiem strādniekiem (līdz 18 gadu vecumam) var būt mazāks nekā pie
augušam darbiniekam tā karjeras sākumā, bet šai atšķirībai jābūt saprātīgai. Saskaņā ar
skaidrojumu jaunajiem strādniekiem līdz 16 gadu vecumam šī samaksas atšķirība var
būt 20% apmērā, bet no 15 līdz 16 gadiem - 30% apmērā. Turklāt pieauguša darbinieka
darba samaksa šai laikā nedrīkst tikt samazināta.33
Atsevišķi skaidrojumā ir atrunāti arī taisnīgas darba samaksas nosacījumi strādājo
šajiem, kuriem piemīt mācekļa statuss un kuri paralēli darbam iegūst profesionālo izglītī
bu. Šai strādājošo kategorijai tiek pieļauts darba samaksas samazinājums, kas saistīts ar
darba devēja strādājošo apmācības apmaksu. Tai pašā laikā apmācība nevar būt ilgstoša
un apmācības procesā, papildinoties profesionālajām zināšanām un darba iemaņām, sa
maksai par darbu ir jāpalielinās. Saskaņā ar Eiropas Padomes noteiktajiem standartiem
mācekļiem samaksas apmērs sākotnēji tiek noteikts ne mazāk kā viena trešdaļa no darba
samaksas, ko saņem zemākā profesionālā līmeņa pieaugušais darbinieks, bet mācību no
beigumā - divas trešdaļas.34
30Lai ievērotu šo punktu, dalībvalstij jāizpilda šādi nosacījumi: šīs tiesības nepieciešams nostiprināt likumde
vēja izdotā tiesību aktā; jābūt noteiktiem kritērijiem, lai varētu veikt objektīvu dažādu darbu (amatu) vērtību
salīdzinājumu; nepieciešams pārskatīt darba samaksu tajās tautsaimniecības nozarēs, kurās lielākoties strādā
sievietes, nepieļaujot, ka šajās nozarēs darba samaksa ir zemāka; nepieciešams paredzēt tiesiskās aizsardzības
līdzekļus, kas pieļauj nekavējoties pārskatīt kolektīvos un darba līgumus, kuri satur tiesību normas, kas ir
pretrunā vienādas darba samaksas principam. European Committee of Social Rights. Digest of the Case Law.
p. 45. Pieejams: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf.
31European Committee of Social Rights. Digest of the Case Law. p. 46.-47. Pieejams: http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf.
32Ibid., p. 48.
33Ibid., p. 61.-62.
34Ibid., p. 62.
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22. Rodoties nepieciešamībai aktualizēt notikušās izmaiņas sociālo tiesībujoma p«
tika pārskatīta un parakstīšanai atvērta Pārskatītā Eiropas Sociālā harta.35 Pārskatītās P
ropas Sociālās hartas 2. pantā (Latvija vēl nav ratificējusi)36 ir ietverts līdzīgs regulēji
taču ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums ir palielināts no divām līdz četrāmne?
ļām. Savukārt ESH 4. pants, kas regulē darba samaksas jautājumus Pārskatītajā Eiion!
Sociālajā hartā, ir palicis nemainīgs.
4.2. Eiropas Savienības tiesību akti
23. Konsolidētā Līguma par Eiropas Savienības darbību 151. pantā dzīves un
ba apstākļu uzlabošana nolūkā tos saskaņot ir atzīta par vienu no Eiropas Savienīb
un dalībvalstu mērķiem. Šos mērķus Eiropas Savienība un dalībvalstis ir izvirzīju^
apzinoties sociālās pamattiesības, tostarp tās, kas izklāstītas Eiropas Sociālajā hartāun
Kopienas hartā par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām. Lai sasniegtu mērķus atbil
stoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 153. pantam, Eiropas Savienība atbalstaun
papildina dalībvalstu darbību dažādās jomās, tostarp arī darba apstākļu noteikšanāun
vīriešu un sieviešu vienlīdzībā attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi darbi
Vienlaikus saskaņā ar šī līguma 157. pantu visas dalībvalstis nodrošina to, lai tiktu
ievērots princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem
vienādu darba samaksu. Šajā pantā “darba samaksa” nozīmē parastu pamatalgu vai mi
nimālo algu, kā arī jebkuru citu atlīdzību naudā vai natūrā, ko darba ņēmējs par darbu
tieši vai netieši saņem no darba devēja. Vienāda darba samaksa bez dzimuma diskri
minācijas nozīmē to, ka darba samaksu par akorddarbu aprēķina, izmantojot vienu un
to pašu mērvienību, kā arī to, ka darba samaksa atbilstīgi stundu likmēm par vienādu
darbu ir vienāda. Atbilstoši Eiropas Kopienu tiesas praksei līguma pantam, kas regulē
vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par vienādu vai vienādi vērtīgudarbu,
ir tieša iedarbība, turklāt gan vertikāla, gan arī horizontāla.37 Tas nozīmē, ka privātper
sonai ir tiesības celt prasību nacionālajā tiesā, pamatojoties uz Eiropas Savienības tiesību
normām ne tikai attiecībā pret valsti, bet arī pret citu privātpersonu, kura pārkāpusi
Eiropas Savienības tiesību normas.38
24. Tiesības uz atpūtu tiek atzītas arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas3931.pan
tā, paredzot tiesības uz “atpūtas laiku ik dienu un ik nedēļu, kā arī vienu ikgadēju apmak
sātu atvaļinājumu”.
Attiecībā uz darba samaksas jautājumu Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23.pants
paredz dzimumu līdztiesības nodrošināšanu arī atalgojuma jomā. Vienlaikus jānorāda, ka
35Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,56. lpp.
362007. gada 29. maijā Strasbūrā (Francija) labklājības ministre parakstīja 1996. gada 3. maija PārskatītoEi
ropas Sociālo hartu, bet 2009. gada 21. janvāri Ministru kabinets atbalstīja Latvijas Republikas pievienošanos
Pārskatītajai Eiropas Sociālajai hartai Ministru kabineta rīkojums Nr. 38 “Par Pārskatīto Eiropas Sociālo
hartu”. Latvijas Vēstnesis, 2009.23. janvāris, Nr. 13 (3999). 2009. gada 12. martā Saeima pirmajā lasījumā
izskatīja likumprojektu “Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu”.
37ES tiesas 08.04.1976. spriedums lietā: 43/75.
38Eiropas tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Jundzis T. (Red.) Rīga: Juridiskā koledža, 2007,128129. lpp.
39Eiropas Savienības Pamattiesību harta. Oficiālais Vēstnesis, C 83,2010.30. marts, 389.-403. lpp.
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Līguma par Eiropas Savienību 6 . pants paredz, ka Eiropas Savienība atzīst tie
sības, brīvības un principus, kas noteikti hartā, kurai ir tāds pats spēks kā līgumiem.
25. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma konsolidētajā versijā,40 sociālās politikas jautā

k o n s o lid ē tā

jumi tika risināti identiski, proti, līguma 136. pants noteica tos pašus mērķus, 137. pants pare
t a tādu pašu regulējumu attiecībā uz Kopienas atbalstu, bet 141. pants noteica vienlīdzīgas
darba samaksas principu vīriešiem un sievietēm par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu.
26. Vienlīdzīgas darba samaksas jautājums Eiropas Savienības tiesībās ir ietverts arī se
kundārajos tiesību aktos - direktīvās. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2006/54/EK
par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un
sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādātā versija),41 kā viens no mēr
ķiem ir noteikts vienlīdzības principa īstenošana attiecībā uz darba nosacījumiem, tostarp
darba samaksu. Direktīva paredz tiešas un netiešas diskriminācijas aizliegumu attiecībā uz
visiem atlīdzības aspektiem un nosacījumiem par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu.
27. Tiesības uz atpūtu regulējums Eiropas Savienības tiesību aktos galvenokārt ir ietverts
direktīvās, kas regulē darba laika aizsardzību gan vispārīgi, gan arī īpaši noteiktām nodarbi
nāto grupām. Atpūtas laika, t.sk iknedēļas brīvdienu un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma,
regulējums ir ietverts Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2003/88/EK par konkrē
tiemdarba laika organizēšanas aspektiem. Direktīva paredz, ka dalībvalstis veic vajadzīgos
pasākumus, lai nodrošinātu, ka katrā septiņu dienu periodā strādājošajam ir tiesības uz 24
stundu obligātu nepārtrauktu atpūtas laikposmu plus 11 stundu ikdienas atpūtu. Ja objektī
vi, tehniski vai darba organizācijas apstākļi to attaisno, attiecībā uz darbinieku var tikt pie
mērots minimālais nedēļas atpūtas laiks 24 stundu apmērā. Papildus ir noteikti priekšraksti
arī ikdienas atpūtas un pārtraukumu nodrošināšanai. Attiecībā uz ikgadējā apmaksātā at
vaļinājuma piešķiršanu direktīva uzliek par pienākumu dalībvalstīm veikt pasākumus, lai
nodrošinātu strādājošajiem tiesības uz ikgadēju, vismaz četru nedēļu ilgu apmaksātu atva
ļinājumu. Direktīva papildus nosaka, ka šo atvaļinājumu nevar aizstāt ar finansiālu atlīdzī
bu, izņemot gadījumus, kad nodarbinātības attiecības tiek izbeigtas.42 Eiropas Savienībā ar
direktīvām ir noteikts arī speciāls darba un atpūtas laika regulējums noteiktām darbinieku
kategorijām (jūrnieki, civilās aviācijas darbinieki, mobilie darbinieki, U.C.).43
40Eiropas Kopienas dibināšanas līgums (konsolidētā versija). Oficiālais Vēstnesis, C321E, 2006. 29. decembris,
37.-186. lpp.
41Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādātā versija). 2006/54/
EK. Oficiālais Vēstnesis, L 204,2006. 26. jūlijs, 23.-36. lpp.
42Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem. 2003/88/
EK. Oficiālais Vēstnesis, L 299,2003. 18. novembris, 9.-19. lpp.
43Padomes direktīva attiecībā uz Nolīgumu par jūrnieku darba laika organizēšanu, ko noslēgusi Eiropas
Kopienas Kuģu īpašnieku asociācija (EKKĪA) un Eiropas Savienības Transporta darbinieku arodbiedrību
federācija (ESTDAF). 1999/63/EK. Oficiālais Vēstnesis, L 167,1999.2. jūlijs, 33.-37. lpp.; Padomes direktīva
par Eiropas nolīgumu par civilās aviācijas mobilo darba ņēmēju darba laika organizēšanu, kas noslēgts starp
Eiropas Aviokompāniju asociāciju (AEA), Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF), Eiropas Lidotāju
asociāciju (ECA), Eiropas Reģionālo aviokompāniju asociāciju (ERA) un Starptautisko aviosabiedrību asociā
ciju (IACA). 2000/79/EK. Oficiālais Vēstnesis, L 302,2000.1. decembris, 57.-60. lpp.; Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīva par darba laika organizēšanupersonām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi. 2002/15/
EK. Oficiālais Vēstnesis, L 80,2002.23. marts, 35.-39. lpp.
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5. Tiesības uz darbam atbilstošu sam aksu
un tiesības uz atpūtu citu valstu konstitūcijās
28. Tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu konstitucionālā līmenīn
teiktas arī citu valstu pamatlikumos. Šis regulējums dažādās valstīs ir atšķirīgs. Rej
ram, Itālijas konstitūcijas 36. pantā ir noteikts, ka “katram darbiniekam par savu dart
ir tiesības saņemt samaksu, kas atbilst tā paveiktajam darbam un ir atbilstoša tam, lai
drošinātu sev un savai ģimenei pienācīgus dzīves apstākļus”. Līdzīgi šīs tiesības ir nostin
nātas Grieķijas konstitūcijā, kuras 22. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “visi strādājot
neskatoties uz dzimuma un citām atšķirībām, ir tiesīgi par līdzvērtīgu darbu saņemtĶļ
gu atlīdzību”. Savukārt no Polijas konstitūcijas 65. panta ceturtās daļas izriet, ka vakts
ar likumu nosaka minimālo darba samaksu. Krievijas konstitūcijas 37. pantā ir noteikts,
ka “ikvienam ir tiesības bezjebkādas diskriminācijas par savu darbu saņemt samaksu,!®
nav zemāka par federālajā likumā noteikto minimālo darba samaksu”. Līdzīgs formulē,
jums ir arī Baltkrievijas konstitūcijā, kuras 42. pantā ir noteikts, ka "darbiniekiem, ņemot
vērā to paveiktā darba kvalitatīvos un kvantitatīvos kritērijus, kā arī darba sabiedrisko
nozīmi, tiek nodrošināta atlīdzība, kas nav mazāka par līmeni, lai tiem un to ģimenēm
nodrošinātu brīvu un cienījamu dzīvošanu”.
Lietuvas un Igaunijas valstu konstitūcijās ir nostiprinātas tiesības uz darbu. Tiesī
bas saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu ir noteiktas tikai Lietuvas konstitūcijā,
kuras 48. pants paredz, ka “katrs cilvēks var brīvi izvēlēties darbu, un viņam ir tiesh
uzpienācīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem apstākļiem darba vietā, saņemt taisnķ
samaksu par darbu un sociālo nodrošinājumu bezdarba gadījumā”. SalīdzinājumamIgaunijas konstitūcijas 29. pantā ir noteiktas tiesības brīvi izvēlēties darbu un piespiedu
darba aizliegums.
29. Darba laika aizsardzības, jo īpaši tiesību uz atpūtu, tiesiskais regulējums cituval
stu konstitūcijās arī ir dažāds. Atsevišķās valstīs šis jautājums ir tieši regulēts, citāsļoti
vispārīgi saistībā ar darba apstākļu noteikšanu, bet citu valstu pamatlikumos tiesības
uz atpūtu nemaz nav iekļautas. Dažās konstitūcijās ir ietverta norāde, ka noteiktaveida
jautājumus regulēs likumi.
30. Lietuvā valsts konstitūcijas 49. pants paredz ikvienai personai tiesības uz atpūtu
un brīvo laiku, kā arī ikgadēju atmaksātu atvaļinājumu. Vienlaikus ir noteikts, kadarba
laiku regulē likums. Savukārt Polijas konstitūcijas 6 6 . panta otrajā daļā ietvertas darbi
nieku tiesības uz normatīvi noteiktām brīvdienām, kā ari uz ikgadējo apmaksāto atva
ļinājumu. Papildus tiek noteikts, ka maksimāli pieļaujamo darba stundu skaitu nosaka
likums. Krievijas konstitūcijas 37. panta piektajā daļā ari ir ietvertas tiesības ikvienamuz
atpūtu, vienlaikus paredzot, ka strādājošiem, kuri nodarbināti uz darba līguma pama
ta, ir tiesības uz federālajos likumos noteikto darba laika ilgumu, brīvdienām unsvēt
ku dienām, kā ari tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. Igaunijas konstitūcijas
29. panta ceturtā daļa paredz tikai to, ka darba apstākļu regulējums ir pakļauts valsts
uzraudzībai. Savukārt Šveices konstitūcijā darba laika aizsardzības jautājums navties
minēts, taču 41. panta pirmajā daļā un 110. pantā ir ietvertas normas, kas nosakavalsts
pienākumu pieņemt normatīvos aktus, lai regulētu darbinieku aizsardzību un attiecības
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starp darba devējiem un darbiniekiem. Francijas konstitūcija nosaka, ka ar likumiem
tiek noteikti darba tiesību pamatprincipi. Citu valstu konstitūcijās (piemēram, Vācijas,
Somijas) vispār nav ietverts darba laika aizsardzības jautājums.

B. Satversmes 107. panta ģenēze
31. Satversmes II daļas “Pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienākumiem”
projektā, kuru izstrādāja 1922. gadā, bet Satversmes sapulce nepieņēma, tiesības uz dar
bam atbilstošu samaksu un tiesības uz atpūtu nebija paredzētas.
Izskatot projektu Satversmes sapulcē un diskutējot par darbinieka tiesībām uz atpūtu,
tika rosināts ietvert projektā normu, kas paredzētu, ka svētdienu un svētku dienu mieru
un svētīšanu garantē likums,44 taču šis priekšlikums neguva nedz Satversmes komisijas,
nedz arī Satversmes sapulces atbalstu. Pamatojums tam bija uzskats, ka šos jautājumus
var regulēt tikai likums par darba laiku.45 Šādu Likumu par darba laiku Satversmes sa
pulce pieņēma 1922. gada 24. martā, un tajā bija iekļautas normas, kas tieši regulēja gan
nedēļas atpūtas laiku, gan arī tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.46
32. Latvijas Republikas Pamatlikuma pārejas periodā projekta, kas tika izstrādāts
1991. gadā, 38. pantā savukārt tika noteikts, ka katram ir tiesības saskaņā ar darba lī
gumu uz tādu darba samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto iztikas minimumu.
Attiecīgi projekta 39. pantā bija paredzēts, ka katram ir tiesības uz atpūtu, tiesības uz
iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kā arī to, ka darba nedēļas
maksimālo ilgumu nosaka likums.47
33. Augstākās Padomes 1991. gada 10. decembra KL CPTP 24. pantā tika noteikts, ka
katram ir tiesības saskaņā ar darba līgumu uz tādu darba samaksu, kas nav mazāka par
valsts noteikto minimumu. Savukārt 25. panta norma paredzēja strādājošajiem tiesības
uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. Papildus šajā KL CPTP
pantā bija ietverta norma, kas attiecās uz darba laika regulējumu, paredzot, ka darba
nedēļas maksimālo ilgumu nosaka likums.
34. Darbam Satversmes grozījumu izstrādei 1997. gadā tika izveidota īpaša Satvers
mes otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisija. Kā sākotnējais pro
jekts tika izmantots Tautas saskaņas partijas deputātu frakcijas iesniegtais likumprojekts
“Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, kuru vēlāk laika gaitā komisija, līdzdarbo
joties valsts pārvaldes iestādēm un dažādiem ekspertiem, pilnveidoja. Tautas saskaņas
partijas deputātu frakcijas iesniegtā projekta pavadvēstulē tika norādīts, ka “šiem Sat
versmes papildinājumiem būtu jāstājas konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesī
bas un pienākumi” vietā, kurš vairs pilnībā neatbilst ne Latvijas iekšējai likumdošanai, ne
44Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta
apspriešana un apstiprināšana. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,932. lpp.
45Turpat, 933. lpp.
* Likuma par darba laiku 3. pants noteica, ka normālai nepārtrauktai svētdienas atpūtai jābūt ne īsākai par
42 stundām nedēļā, bet 18. pants paredzēja tiesības uz atpūtu gada laikā jeb atvaļinājumu ne mazāk kā divas
nedēļas. Dzelzītis K. Likums par darba laiku ar paskaidrojumiem un tiesu praksi (Senāta spriedumiem). Rīga:
izdevniecība “LEX”, 1933. Neoficiāls izdevums.
47Latvijas Republikas Pamatlikuma pārejas periodā projekts. Diena, 1991.2. jūlijs.
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starptautiskajām konvencijām”.48 Tautas saskaņas partijas deputātu frakcijas iesniegtaprojektā darba samaksas un darba un atpūtas laika regulējums bija ietverts un paredzēja
ka “jebkuram strādājošam ir tiesība uz tādu darba samaksu, kas nav mazāks par valsts
noteikto minimumu”, kā ari to, ka “darba nedēļas ilgumu nosaka likums un strādājošiem
ir tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu”.49 Sākotnēji
darba samaksas un darba un atpūtas laika regulējums bija ietverts divos atsevišķos pantos, taču, izskatot komisijā likumprojektu, tika pieņemts lēmums likumprojektā atseviš
ķos pantus apvienot, izveidojot šādu jaunu 107. panta redakciju: “JOZ Jebkuramstrā
dājošajam ir tiesība uz darba samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu,
uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.” Par motivāciju šādam
lēmumam kalpoja centieni nepieļaut, ka pantos minētais regulējums atkārtojas. Diskusi
ju rezultātā sākotnēji piedāvātā panta redakcija tika grozīta attiecībā uz pantā lietotajiem
terminiem, un uz pirmo lasījumu Satversmes 107. panta redakcijā tika ietverts jēdziens
“ikviens darbinieks”. Komisijā notikušas ari diskusijas par jēdzienu “valsts noteiktais
minimums”,50 kā arī diskutēts priekšlikums 107. panta redakciju papildināt ar vārdiem
“atbilstoši savām spējām un piemērotībai”, tādējādi mēģinot piedāvāt pēc iespējas pre
cīzākus kritērijus darbam atbilstošas samaksas noteikšanai, kas gan netika atbalstīts, jo
deputāti apšaubīja iespēju novērtēt cilvēka spējas.51 Turpmākā likumprojekta “Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” izskatīšanas laikā Saeimā par 107. pantu netika izteikts
neviens priekšlikums.

C. Tiesību uz darbam atbilstošu samaksu un tiesību uz atpūtu
juridiskā konstrukcija Satversmes 107. pantā
1. Satversmes 107. panta teikum a p irm ās daļas saturs
1.1. Tiesību uz darbam atbilstošu darba sam aksu saturs
35. Satversmes 107. panta teikuma pirmā daļa paredz, ka: “ikvienam darbiniekamir
tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto
minimumu”.
36. Atbilstoši DL .59. pantam “darba samaksa” ir darbiniekam regulāri izmaksāja
mā atlīdzība par darbu, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā
vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību
saistībā ar darbu.52 Cita veida atlīdzība var būt arī darba novērtējums, piemēram, tiesī
bu literatūrā sastopamais vēsturiski izveidojies darba samaksas novērtējums “graudā”,
darbiniekam par paveikto darbu saņemot nevis naudu, bet kādu citu materiālu vērtību.
48Tautas saskaņas partijas deputātu frakcijas 1996. gada 14. februāra vēstule Saeimas Prezidijam. Nepublicēts
materiāls.
49Tautas Saskaņas partijas deputātu frakcijas 1996. gada 14. februārī iesniegtais likumprojekts “Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē”. Nepublicēts materiāls.
50Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada
19. maija protokols Nr. 11. Arhīva fonds Nr. 2001, lietas Nr. 1, apraksta Nr. 6-40. Nav publicēts.
51Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta - par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. ga
26. maija protokols Nr. 12. Arhīva fonds Nr. 2001, lietas Nr. 1, apraksta Nr. 6-40. Nav publicēts.
52Darba likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001.6. jūlijs, Nr. 105 (2492).
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darba samaksu visbiežāk veido noteikts naudas apjoms. Naudas apjoma lielumu
izvērtējot darbinieka paveiktā darba kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus.
37. Darba samaksas novērtējuma naudā maksimālais apmērs tiesību aktos netiek no
teikts, tāpēc darbinieks par tā paveikto darbu var saņemt jebkura lieluma pielīgto darba
samaksu (izņēmums ir valsts institūcijās strādājošie, kuru maksimālie darba samaksas
apmēri visbiežāk ir noteikti ārējos normatīvajos aktos). Atšķirīga situācija ir ar darba
samaksas iespējamo minimālo apmēru (darba samaksas valsts noteiktais minimums), ko
ārējā normatīvajā aktā nosaka valsts.
38. Darba samaksa tiek aprēķināta, arī ņemot vērā pielīgtā darba samaksas formu
atkarībā no tā, vai paredzēta “laika samaksa” yai “akordsamaksa”. Attiecīgi “laika samak
sas” atalgojums pienākas par darba laika ilgumu, nesaistot to tieši ar paveikto darbu šajā
laikā. Mērvienība atalgojuma aprēķināšanai darbinieku darbā ir stunda dienas, nedēļas
vai mēnešalgas veidā. Laika samaksu aprēķina, reizinot attiecīgās kategorijas stundas ta
rifa likmi ar faktiski nostrādāto laiku (stundās). Stundas tarifa likme ir laika samaksas
absolūts lielums. Savukārt “akordsamaksa” ir tāda darba samaksas forma, kura balstās
uz vienošanos, īpašu norunu starp darba devēju un darbinieku par nolīgtās summas
izmaksu par visu darbu kopumā, nevis par atsevišķām darbībām, kas tiek veiktas nolīgtā
darba ietvaros.
39. Termins “veiktajam darbam atbilstoša samaksa” nebūt nenozīmē dažādu darbi
nieku darba samaksas izlīdzināšanu, jo darbiniekiem ir dažāds ieguldījums darbā un līdz
ar to sasniedzamie rezultāti, kas likumsakarīgi pamato atšķirīgu pieeju darbā samaksas
apmēru noteikšanā. Ar veiktajam darbam neatbilstošu samaksu jāsaprot tikai darba sa
maksas noteikšanas diskriminācijas (nevis atšķirīgas pieejas) pārkāpumu pieļaušana, kas
ir zemākas darba samaksas par veikto darbu noteikšana, diskriminējot darbiniekus pēc
dzimuma, vecuma, rases, tautības, reliģiskajiem uzskatiem un citiem kritērijiem.53 Tiesību
zinātniece K. Dupate norāda, ka “[..] darba samaksas jēdzienā vienlīdzīgas darba samak
sas [veiktajam darbam atbilstoša samaksa - autora piez.] nozīmē ietilpstjebkura atlīdzība
naudā vai graudā, kas tiek saņemta kā atlīdzība par darbu vai saistībā ar to tagadnē,
pagātnē vai nākotnē un kas tiek maksāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, darba koplī
gumu, individuālo darba līgumu vai brīvprātīgi pēc darba devēja gribas”. 54

Praksē

nosaka,

53Tie$ībsargs savā atzinumā Satversmes tiesai ir norādījis, ka Satversmes 107. pantā ietvertais termins “veik
tajam darbam atbilstoša samaksa” tulkojams atbilstoši starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteiktajām
tiesībām uz taisnīgu darba samaksu. No Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras
tiesībām 7. panta izrietot secinājums, ka taisnīga samaksa ietver divus galvenos aspektus: noteiktu samaksas
līmeni, kas nodrošina strādājošajiem un to ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus, un vienlīdzīgu samaksu
par vienlīdzīgas vērtības darbu, - šis aspekts pirmkārt tiek attiecināts uzstrādājošiem vīriešiem un sievietēm.
Izvērtējot pedagogu darba samaksas noteikumus, esot redzams, ka valstī ir izveidota darba samaksas no
teikšanas kārtība un noteikti kritēriji, uz kuriem tā balstās. [..] Attiecīgi Satversmes tiesa savā spriedumā
secina, ka, nosakot veiktajam darbam atbilstošu samaksu, nav pieļaujama tās samazināšana, balstoties uz
tādiem kritērijiem kā personas dzimums, tautība, pilsonība, politiskā un reliģiskā pārliecība vai kādu citu
kritēriju, ja vien tas nav saistīts ar darba veikšanai nepieciešamajām profesionālajām iemaņām. Satversmes
tiesa. 2006-30-03.02.05.2007.
54Dupate K. Vidējās izpeļņas aprēķināšana un vienlīdzīga darba samaksa. Jurista Vārds, 2009. 6. oktobris,
№.40(583).
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No EKT prakses izriet, ka %/} par vienlīdzīgu darba samaksu uzskatāmi tādi darba
samaksu veidojoši elementi kā iemaksas privātajos pensiju fondos, ko darba devējs veicpar
saviem darbiniekiem, atlaišanas pabalsts, kompensācija par prettiesisku atlaišanu, darba
devēja maksātais slimības pabalsts, kompensācija par darba devēja nozīmēto kursu ap.
meklējumu, prēmijas, kā arī citi darba samaksas elementi. [..] darba samaksas elementi
vienlīdzīgas darba samaksas nozīmē ietver jebkuru atlīdzību, izņemot darba devēja veik
tās iemaksas valsts obligātajai sociālajai apdrošināšanai”.55
40. "Darba samaksas valsts noteiktais minimums” ir darbiniekam par paveikto darbu
ārējā normatīvajā aktā noteiktais zemākais izmaksājamās adīdzības apmērs vienā mēne
sī. Darba samaksas valsts noteiktajā minimumā neietilpst darbiniekam izmaksātās prē
mijas, pabalsti, piemaksas, naudas balvas un citi darbinieku stimulējoši maksājumi, kas
tikai papildina darba samaksas valsts noteikto minimumu.
41. No minētā izriet, ka darba samaksas valsts noteiktais minimums ir valsts noteiktais
algas minimums. Ja darbinieks ir nostrādājis laika posmu, kas ir mazāks par mēnesi, tad
samaksa mēnesī tiek noteikta proporcionāli nostrādātajam darba laikam. Ikviena darba
devēja pienākums ir ievērot darba samaksas valsts noteikto minimumu. Savukārt darbi
niekam ir tiesības saņemt par savu darbu atlīdzību, kas nav mazāka par darba samaksas
valsts noteikto minimumu.
42. Darba samaksas valsts noteiktais minimums pastāvīgi tiek pārskatīts, ievērojot
valsts ekonomisko situāciju, patērētāju prasības, kā arī ievērojot to, lai šī samaksa neiero
bežotu darba devēja iespējas attīstīties.56
1.2. Minimālās darba algas paaugstināšana
43. Katru gadu valsts budžeta projekta izstrādes gaitā, izvērtējot ekonomisko situā
ciju valstī, parlamentā un valdībā tiek pieņemts lēmums par minimālās darba algaspa
augstināšanu, šāda paaugstinājuma ieviešanas datumu, minimālās darba algas konkrēto
apmēru.
44. Pārskatot minimālo darba algu, pārskata no valsts un pašvaldību budžeta finan
sējamo iestāžu darbinieku mēneša darba algu skalas, palielinot tās atbilstoši budžeta ie
spējām un ņemot vērā minimālās darba algas paaugstināšanas ietekmi uz valsts kopbudžeta bilanci un makroekonomisko situāciju valstī. Pieņemot šādu lēmumu, attiecīgajā
gadā likumprojektā par valsts budžetu paredz minimālās darba algas paaugstināšanai
nepieciešamo papildu finansējumu. Lēmuma par minimālās darba algas paaugstināšanu
novērtējumam ievērojama nozīme piemīt arī politiskam vērtējumam, kad politiķi, pieņe
mot šādu lēmumu, dod savu vērtējumu cilvēku dzīves līmenim valstī. Šādam lēmumam
var būt dažādas sociālas un ekonomiskas sekas.57
55Dupate K Vidējās izperas aprēķināšana un vienlīdzīga darba samaksa. Jurista Vārds, 2009.6. oktobris, Nr. 40 (583).
56Darba samaksas valsts noteiktā minimuma apmēru tiesību aktos izmanto ari citiem mērķiem, piemēram,
lai pamatotu valsts sociālās apdrošināšanas maksājumu apmērus, kriminālsodus, administratīvos sodus un
citus valsts obligātos maksājumus.
57 Piem., izdarot attiecīgu izvērtējumu, Ministru kabinets 2003. gada 22. jūlijā ir pieņēmis noteikumus
Nr. 413 “Kārtība, kādā nosakāma un pārskatāma minimālā mēneša darba alga”, bet 2008. gada 23. septembri
noteikumus Nr. 791 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”.
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1.3. Valsts pienākumi
45. No Satversmes 107. panta izriet, ka valsts reglamentē darba samaksas noteikšanas
pamatprincipus, panākot, ka tā ir atbilstoša darbinieka ieguldītajam darbam. Tādējādi
darbiniekam Satversmē tiek garantēta tiesība valstij pieprasīt, lai tā līdzdarbojas taisnī
gās darba samaksas saņemšanā.
Valsts atbildība šajā gadījumā izpaužas kā: valsts noteikta prasība darba devējam par
līdzīgu darbu maksāt līdzīgu atlīdzību; prasība par virsstundu darbu saņemt atbilstošu
atlīdzību; valsts noteikts ierobežojums darbinieka samaksai piemērot nepamatotus at
skaitījumus; valsts nodrošināta darbinieka aizsardzība gadījumā, ja tam nepamatoti tiek
uzteikts darbs, kas izriet arī no ESH.
46. DL 7. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu,
taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba
samaksu. Savukārt šā panta otrajā daļā ir noteikts, ka panta pirmajā daļā paredzētās
tiesības nodrošināmas bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas - neatkarīgi no per
sonas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas
pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās
orientācijas vai citiem apstākļiem”. No DL 61. panta pirmās daļas savukārt izriet, ka mi
nimālā darba alga nedrīkst būt mazāka par valsts noteikto minimumu, kas izriet arī no
VCD 23. panta trešās daļas un ESH 4. panta 1. punkta. DL 61. panta otrajā daļā noteikts,
ka “minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros, kā arī minimālo stundas
tarifa likmi nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets saskaņā ar panta trešo daļu nosa
ka arī minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību”.58

2. Satversm es 107. pan ta teikum a otrās daļas saturs
2..1. Tiesību uz atpūtu saturs
47. Darbs un atpūta ir divi savstarpēji saistīti jēdzieni, kas viens otru papildina. Dar
ba veikšana prasa noteiktu enerģijas patēriņu, līdz ar to arī nepieciešamību pēc atpūtas,
kas nodrošina enerģijas atjaunošanu. Pietiekama atpūta mazina arī nelaimes gadījumu
darbā un saslimšanas risku. Tāpat atpūta un brīvais laiks nodrošina cilvēka vajadzību ap
mierināšanu viņa personiskajā, ģimenes un sabiedriskajā dzīvē.59 Tādējādi atpūtai ir divi
pamatmērķi, proti, cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošana un personisko vajadzību,
kas saistītas ar kultūru, izglītību, ģimeni un citiem jautājumiem, apmierināšana. īpaši
svarīga atpūtas nodrošināšana kļūst saistībā ar personas nodarbinātību, veicot noteiktu
darbu citu personu labā un to vadībā, jo šajos apstākļos atpūtas iespēja nav atkarīga tikai
58Salīdzinājumam, aplūkojot citu ES valstu pieredzi, varam konstatēt, ka minimālā darba alga tiek noteikta
arī vairākās ES valstīs. Šajās valstīs pastāv divi minimālās darba algas noteikšanas veidi: 1) ar likumu mini
mālā alga tiek noteikta, piemēram, Francijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Spānijā; 2) koplīgumos
noteiktas minimālās algas ir Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Grieķijā, Itālijā (Ministru
kabineta 2003. gada 28. maija rīkojums Nr. 356 “Koncepcija par minimālo darba algu”. Latvijas Vēstnesis,
2003.30. maijs).
59Skat [B.a.]. Darba apstākļi un veselība darbā. Rīga, 2004,98. lpp. Pieejams: http://osha.lv/lv/publications/
docs/darbapstuhves0.pdf
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no pašas personas, bet gan arī no personas, kuras labā un vadībā darbs tiek veikts. Darba
un atpūtas laika jautājums ir būtisks darbinieku labklājības nodrošināšanai, uzņēmumu,
kurā darbinieki nodarbināti ienesīgumam un konkurētspējai, kā arī valsts ekonomikai
kopumā.60 Darba un atpūtas laika regulēšana tādējādi ieņem būtisku lomu publiskajās
tiesībās gan nacionālā līmenī, gan starptautiskā līmenī. Ar darba laiku tiek saprasts laik
posms no darba sākuma līdz beigām, kura ietvaros persona (darbinieks) veic darbu un
atrodas citas personas (darba devēja) rīcībā. Savukārt ar atpūtas laiku saprotams laik
posms, kura ietvaros personai (darbiniekam) nav jāveic viņas darba pienākumi un kuru
viņa var izlietot pēc sava ieskata.
Izšķirami vairāki atpūtas laika veidi - pārtraukumi darbā, diennakts atpūta, nedēļas
atpūta, svētku dienas un atvaļinājumi. Savukārt šos a tp ū ta s la ik a veidus var iedalīt vēl
sīkākās kategorijās atbilstoši atpūtas piešķiršanas mērķim, un tiem var noteikt atšķirī
gu tiesisko regulējumu. Piemēram, pārtraukumus var piešķirt, lai nodrošinātu personas
fizisku un garīgu atpūtu, iespēju paēst, kā arī lai nodrošinātu citas vajadzības - bērna
barošanu, veselības pārbaužu veikšanu. Savukārt atvaļinājumu var piešķirt, lai dotu per
sonai iespēju atpūsties gada laikā vai arī lai persona varētu apmierināt citas vajadzības,
piemēram, mācību atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums un citi atvaļinājumi.
48.
Neraugoties uz atpūtas laika jēdzienā ietilpstošo elementu daudzveidību un tā
regulējumu publiskajās tiesībās, konstitucionālā līmenī tiesības uz atpūtu ir regulētas sa
mērā šauri. Satversmes 107.pantā ir nostiprinātas tiesības ikvienam darbiniekam uz ik
nedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, bet citi atpūtas laika jēdzienā
ietilpstošie elementi Satversmes 107. panta tekstā nav ietverti. Satversmes 107. pantā nav
paredzētas tiesības uz atpūtu vispārīgi, jo šajā normā nemaz nav lietots vārds “atpūta”,
bet nostiprinātas tiesības uz atsevišķiem atpūtas laika jēdzienā ietilpstošiem specifiskiem
elementiem - iknedēļas brīvdienām un ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Vienlaikus no
Satversmes 107. panta kopsakarā ar Satversmes 89. pantu var izrietēt arī citas tiesības un
valsts pienākumi, piemēram, nepieciešamība valstī normatīvi noteikt maksimālo darba
nedēļas ilgumu61vai apmaksātas svētku dienas.62 Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Satvers
me pēc savas būtības nevar paredzēt mazāku pamattiesību nodrošināšanas jeb aizsardzī
bas apjomu, nekā paredz jebkurš no starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem.63
Komentējamajā pantā nostiprinātās tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju ap
maksāto atvaļinājumu veido tiesības uz atpūtu saturu Satversmes 107. panta izpratne,
taču katrs no šiem atpūtas laika elementiem izvērtējams atsevišķi.

2.2. Tiesības uz iknedēļas brīvdienām
49.
Tiesības uz iknedēļas brīvdienām ir viens no atpūtas laika veidiem, kas nodrošina
darbiniekam iespēju atpūsties nedēļas ietvaros. Šāda veida atpūtas nodrošināšana ir ne
atņemama industriālo attiecību sastāvdaļa un ir saistīta ne tikai ar tiesisko regulējumu,
European Foundationfor Improvement o f Living and Working Conditions. Legal and Contractual Limitations
to Working Time in the European Union. 2nd ed. Leuven: Peeters Press, 1997, p. 7.
Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008.8.2. punkts.
| Šādas tiesības uz apmaksātām svētku dienām paredzētas ANO SPSEKT 7. pantā un ESH 2. pantā.
63Satversmes tiesa. 2005-02-0106.14.09.2005.10. punkts.
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kas ietverts dažāda veida starptautisko tiesību dokumentos vai arī vietējos normatīvajos
aktos, bet arī ar reliģiskiem priekšrakstiem par atpūtu.64 Satversmes 107. pantā nostip
rinātās tiesības uz iknedēļas brīvdienām ir izvērtējamas no vairākiem aspektiem, lai no
drošinātu minētās tiesības efektīvu īstenošanu.
50. Satversmes 107. pantā nostiprinātās tiesības uz iknedēļas brīvdienām ir nodro
šināmas obligāti, proti, tās nevar aizstāt ar atlīdzību atpūtas vietā.65 Normas mērķis ir
nodrošināt darbiniekam pienācīgu aizsardzību, kas izpaužas atpūtas veidā, tāpēc atpūtas
aizstāšana ar atlīdzību nenodrošinātu tiesības uz iknedēļas brīvdienām efektīvu īsteno
šanu. Tāpat tiesības uz iknedēļas brīvdienām ietver arī nepieļaujamību darbiniekam at
teikties no minētās atpūtas kā tādas.66
51. Iknedēļas brīvdienām kā atpūtai nedēļas ietvaros ir jābūt pietiekamai. Pietiekama
atpūta ir saistīta ar tās ilgumu noteiktās laika vienībās, ko parasti nosaka stundās vai
dienās. Satversmes 107. pantā ietvertā norma paredz, ka ikvienam darbiniekam ir tiesī
bas uz iknedēļas brīvdienām, taču tiešā veidā nenosaka šo iknedēļas brīvdienu ilgumu.
Ievērojot Satversmes tiesas pausto atziņu, ka Satversme pēc savas būtības nevar paredzēt
mazāku pamattiesību nodrošināšanas jeb aizsardzības apjomu, nekā paredz jebkurš no
starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem,67 minimālais iknedēļas brīvdienu ilgums Satvers
mes 107. panta izpratnē vispārējā gadījumā nevarētu būt mazāks par starptautiskajos
cilvēktiesību dokumentos noteikto minimumu. Atbilstoši SDO konvencijās, kas regulē
atpūtas laika jautājumus, noteiktajam šādam iknedēļas brīvdienu ilgumam septiņu die
nu periodā ir jābūt ne mazākam kā 24 stundas, taču SDO rekomendē68 šo minimālo
standartu palielināt līdz 36 stundām. Savukārt ES direktīva 2003/88/EK par konkrētiem
darba laika organizēšanas aspektiem paredz nepieciešamību nodrošināt darbiniekam 24
stundu obligātu nepārtrauktu atpūtas laikposmu plus 11 stundu ikdienas atpūtu. Turklāt
arī no ANO SPSEKT 7. pantā noteiktās tiesības uz atpūtu izriet nepieciešamība valstij
veikt pasākumus, lai laika gaitā palielinātu nedēļas atpūtas laika ilgumu.69 Latvijas nor
matīvie akti tradicionāli70 paredz ilgāku minimālo iknedēļas brīvdienu ilgumu, un pēc
vispārīgā noteikuma nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nevar būt īsāks par
42 stundām pēc kārtas.
64European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions. Legal and Contractual Limitations
to Working Time in the European Union. 2nd ed. Leuven: Peeters Press, 1997, p. 7., 51.
65Skat. Gomien D. Harris D. Zwaak L. Law and Practice of the European Convention on Human Rights and the
European Social Charter. Strasbourge: Council of Europe Publishing, 1996, p. 386; Samuel L. Fundamental
Social Rights. Case law of the European Social Charter. Strasbourgh: Council of Europe, 1997, p. 60.
“ Digest of the Case law of the European Committee of Social Rights, p. 31. Pieejams: http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf.
67Satversmes tiesa. 2005-02-0106.14.09.2005.10. punkts.
68Starptautiskā darba organizācija. Rekomendācija R 103 Weekly Rest in Commerce and Offices. 26.06.1957.
Pieejams: http://olympus. uniurb. it/index.php?option=com_content&view=article&id=5332:rl 03&catid=71:
comenzioni-oil&Itemid=67.
69Skat. Craven M. C. R. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Perspective
on its Development. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 245.
7042 stundu ilga nepārtraukta nedēļas atpūta bija noteikta gan 1922. gada 24. marta Likuma par darba laiku
3. pantā, paredzot, ka normālai nepārtrauktai svētdienas atpūtai jābūt ne īsākai par 42 stundām nedēļā, gan
arī Latvijas Darba likumu kodeksa 65. pantā, kas noteica, ka nepārtrauktai iknedēļas atpūtai jāilgst vismaz
četrdesmit divas stundas.
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no pašas personas, bet gan arī no personas, kuras labā un vadībā darbs tiek veikts. Darba
un atpūtas laika jautājums ir būtisks darbinieku labklājības nodrošināšanai, uzņēmumu
kurā darbinieki nodarbināti ienesīgumam un konkurētspējai, kā arī valsts ekonomikai
kopumā.60 Darba un atpūtas laika regulēšana tādējādi ieņem būtisku lomu publiskajās
tiesībās gan nacionālā līmenī, gan starptautiskā līmenī. Ar darba laiku tiek saprasts laik
posms no darba sākuma līdz beigām, kura ietvaros persona (darbinieks) veic darbu un
atrodas citas personas (darba devēja) rīcībā. Savukārt ar atpūtas laiku saprotams laik
posms, kura ietvaros personai (darbiniekam) nav jāveic viņas darba pienākumi un kuru
viņa var izlietot pēc sava ieskata.
Izšķirami vairāki atpūtas laika veidi - pārtraukumi darbā, diennakts atpūta, nedēļas
atpūta, svētku dienas un atvaļinājumi. Savukārt šos atpūtas laika veidus var iedalīt vēl
sīkākās kategorijās atbilstoši atpūtas piešķiršanas mērķim, un tiem var noteikt atšķirī
gu tiesisko regulējumu. Piemēram, pārtraukumus var piešķirt, lai nodrošinātu personas
fizisku un garīgu atpūtu, iespēju paēst, kā arī lai nodrošinātu citas vajadzības - bērna
barošanu, veselības pārbaužu veikšanu. Savukārt atvaļinājumu var piešķirt, lai dotu per
sonai iespēju atpūsties gada laikā vai arī lai persona varētu apmierināt citas vajadzības,
piemēram, mācību atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums un citi atvaļinājumi.
48.
Neraugoties uz atpūtas laika jēdzienā ietilpstošo elementu daudzveidību un tā
regulējumu publiskajās tiesībās, konstitucionālā līmenī tiesības uz atpūtu ir regulētas sa
mērā šauri. Satversmes 107.pantā ir nostiprinātas tiesības ikvienam darbiniekam uz ik
nedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, bet citi atpūtas laika jēdzienā
ietilpstošie elementi Satversmes 107. panta tekstā nav ietverti. Satversmes 107. pantā nav
paredzētas tiesības uz atpūtu vispārīgi, jo šajā normā nemaz nav lietots vārds “atpūta”,
bet nostiprinātas tiesības uz atsevišķiem atpūtas laika jēdzienā ietilpstošiem specifiskiem
elementiem - iknedēļas brīvdienām un ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Vienlaikus no
Satversmes 107. panta kopsakarā ar Satversmes 89. pantu var izrietēt arī citas tiesības un
valsts pienākumi, piemēram, nepieciešamība valstī normatīvi noteikt maksimālo darba
nedēļas ilgumu61 vai apmaksātas svētku dienas.62 Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Satvers
me pēc savas būtības nevar paredzēt mazāku pamattiesību nodrošināšanas jeb aizsardzī
bas apjomu, nekā paredz jebkurš no starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem.63
Komentējamajā pantā nostiprinātās tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju ap
maksāto atvaļinājumu veido tiesības uz atpūtu saturu Satversmes 107. panta izpratnē,
taču katrs no šiem atpūtas laika elementiem izvērtējams atsevišķi.
2.2. Tiesības uz iknedēļas brīvdienām
49. Tiesības uz iknedēļas brīvdienām ir viens no atpūtas laika veidiem, kas nodrošina
darbiniekam iespēju atpūsties nedēļas ietvaros. Šāda veida atpūtas nodrošināšana ir ne
atņemama industriālo attiecību sastāvdaļa un ir saistīta ne tikai ar tiesisko regulējumu,
60European Foundationfor Improvement of Living and Working Conditions. Legal and Contractual Limitations
to Working Time in the European Union. 2nd ed. Leuven: Peeters Press, 1997, p. 7.
61Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008.8.2. punkts.
62Šādas tiesības uz apmaksātām svētku dienām paredzētas ANO SPSEKT 7. pantā un ESH 2. pantā.
63Satversmes tiesa. 2005-02-0106.14.09.2005.10. punkts.
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kas ietverts dažāda veida starptautisko tiesību dokumentos vai ari vietējos normatīvajos
aktos, bet ari ar reliģiskiem priekšrakstiem par atpūtu.64 Satversmes 107. pantā nostip
rinātās tiesības uz iknedēļas brīvdienām ir izvērtējamas no vairākiem aspektiem, lai no
drošinātu minētās tiesības efektīvu īstenošanu.
50. Satversmes 107. pantā nostiprinātās tiesības uz iknedēļas brīvdienām ir nodro
šināmas obligāti, proti, tās nevar aizstāt ar atlīdzību atpūtas vietā.65 Normas mērķis ir
nodrošināt darbiniekam pienācīgu aizsardzību, kas izpaužas atpūtas veidā, tāpēc atpūtas
aizstāšana ar atlīdzību nenodrošinātu tiesības uz iknedēļas brīvdienām efektīvu īsteno
šanu. Tāpat tiesības uz iknedēļas brīvdienām ietver ari nepieļaujamlbu darbiniekam at
teikties no minētās atpūtas kā tādas.66
51. Iknedēļas brīvdienām kā atpūtai nedēļas ietvaros ir jābūt pietiekamai. Pietiekama
atpūta ir saistīta ar tās ilgumu noteiktās laika vienībās, ko parasti nosaka stundās vai
dienās. Satversmes 107. pantā ietvertā norma paredz, ka ikvienam darbiniekam ir tiesī
bas uz iknedēļas brīvdienām, taču tiešā veidā nenosaka šo iknedēļas brīvdienu ilgumu.
Ievērojot Satversmes tiesas pausto atziņu, ka Satversme pēc savas būtības nevar paredzēt
mazāku pamattiesību nodrošināšanas jeb aizsardzības apjomu, nekā paredz jebkurš no
starptautiskajiem cilvēktiesību aktiem,67 minimālais iknedēļas brīvdienu ilgums Satvers
mes 107. panta izpratnē vispārējā gadījumā nevarētu būt mazāks par starptautiskajos
cilvēktiesību dokumentos noteikto minimumu. Atbilstoši SDO konvencijās, kas regulē
atpūtas laika jautājumus, noteiktajam šādam iknedēļas brīvdienu ilgumam septiņu die
nu periodā ir jābūt ne mazākam kā 24 stundas, taču SDO rekomendē68 šo minimālo
standartu palielināt līdz 36 stundām. Savukārt ES direktīva 2003/88/EK par konkrētiem
darba laika organizēšanas aspektiem paredz nepieciešamību nodrošināt darbiniekam 24
stundu obligātu nepārtrauktu atpūtas laikposmu plus 11 stundu ikdienas atpūtu. Turklāt
arī no ANO SPSEKT 7. pantā noteiktās tiesības uz atpūtu izriet nepieciešamība valstij
veikt pasākumus, lai laika gaitā palielinātu nedēļas atpūtas laika ilgumu.69 Latvijas nor
matīvie akti tradicionāli70 paredz ilgāku minimālo iknedēļas brīvdienu ilgumu, un pēc
vispārīgā noteikuma nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nevar būt īsāks par
42 stundām pēc kārtas.
MEuropean Foundationfor Improvement of Living and Working Conditions. Legal and Contractual Limitations
to Working Time in the European Union. 2nd ed. Leuven: Peeters Press, 1997, p. 7., 51.
®Skat Gomien D. Harris D. Zwaak L. Law and Practice of the European Convention on Human Rights and the
European Social Charter. Strasbourge: Council of Europe Publishing, 1996, p. 386; Samuel L. Fundamental
Social Rights. Case law of the European Social Charter. Strasbourgh: Council of Europe, 1997, p. 60.
66Digest of the Case law of the European Committee of Social Rights, p. 31. Pieejams: http://www.coe.int/tZdghl/
monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf.
67Satversmes tiesa. 2005-02-0106.14.09.2005.10. punkts.
68Starptautiskā darba organizācija. Rekomendācija R 103 Weekly Rest in Commerce and Offices. 26.06.1957.
Pieejams: http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5332:rl03&catid=71:
convenzioni-oil&Itemid=67.
69Skat. Craven M. C. R. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Perspective
on its Development. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 245.
7042 stundu ilga nepārtraukta nedēļas atpūta bija noteikta gan 1922. gada 24. marta Likuma par darba laiku
3.pantā, paredzot, ka normālai nepārtrauktai svētdienas atpūtai jābūt ne īsākai par 42 stundām nedēļā, gan
ari Latvijas Darba likumu kodeksa 65. pantā, kas noteica, ka nepārtrauktai iknedēļas atpūtai jāilgst vismaz
četrdesmit divas stundas.
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52. Tiesības uz iknedēļas brīvdienām viens no raksturojošiem kritērijiem ir to ne
pārtrauktība. Pēc vispārīgā principa darbiniekam piešķirama atpūta, kas ilgst noteiktu
laiku pēc kārtas, un to nedrīkst pārtraukt, tādējādi nodrošinot atpūtas mērķu efekti,
vu sasniegšanu. Uz šī atpūtas laika veida nepārtrauktību norāda arī, piemēram, SDo
konvencijās, kas regulē atpūtas laiku, ietvertās tiesību normas. Šāds iknedēļas brīvdienu
nepārtrauktības princips ir nostiprināts ari Latvijas normatīvajos aktos, piemēram, DL
143. pantā noteikts, ka nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks
par 42 stundām pēc kārtas.
53. Satversmes 107. panta normā ietvertais formulējums “iknedēļas brīvdienas”
(daudzskaitlī), interpretējot to gramatiski, varētu radīt priekšstatu, ka minētās darbinie
ka tiesības paredz vairāk nekā vienu brīvdienu. Tomēr šis formulējums nav uztverams
kā tāds, kas visos gadījumos nodrošina ikvienai personai, kura strādā algotu darbu, tie
sības uz vairākām brīvām dienām. Pantā nostiprinātās tiesības uz iknedēļas brīvdienām
nozīmē tiesības uz atpūtu nedēļas ietvaros, savukārt tās minim ālā ilguma noteikšana
stundās vai dienās ir tikai veids, kā nodrošināt šādas atpūtas pietiekamību. Satversmes
107. pantā lietotais jēdziens “brīvdienas” ir identisks tam , kāds tika lietots KL CPTP
25. pantā, kas savukārt tika aizgūts no Latvijas Darba likumu kodeksa 61. panta nosau
kumā lietotā termina. Tajā pašā laikā attiecīgā LDLK n orm a paredzēja gan divu, gan arī
vienas brīvdienas piešķiršanu darbiniekiem atkarībā no viņiem noteiktā darba nedēļas
ilguma dienās. Līdzīgs regulējums saistībā ar brīvdienu skaitu pastāv arī pašlaik, un,
ja darba rakstura dēļ nav iespējams noteikt piecu dienu darba nedēļu un atbilstoši DL
paredzētajai iespējai ir noteikta sešu dienu darba nedēļa, tad personai tiek piešķirta vie
na atpūtas diena. Tomēr tas neietekmē minimālo iknedēļas brīvdienu ilgumu stundās.
Vienlaikus Satversmes tiesa, interpretējot Satversmes 107. pantā nostiprinātās tiesības
uz iknedēļas brīvdienām, nav apšaubījusi vienas atpūtas dienas kā tādas piešķiršanu par
neatbilstošu Satversmes 107. pantam, taču ir vērsusi uzmanību, ka, vērtējot kopsakarā
normas, kas nosaka darba nedēļas ilgumu un atpūtas laika ilgumu, vienas atpūtas die
nas noteikšana atsevišķos gadījumos var neatbilst Satversmes 107. pantam. Proti, par
neatbilstošu Satversmes 107. pantam Satversmes tiesa atzina norm u, kas paredzēja ar
brīvības atņemšanu notiesātajiem astoņu stundu darbadienu sešu darbdienu nedēļā,
piešķirot vienu atpūtas dienu nedēļā, jo šāds ierobežojums nebija attaisnots ar leģitīmu
mērķi.71
54. Satversmes 107. pantā lietotais jēdziens “iknedēļas brīvdienas” nav saistāms ti
kai un vienīgi ar kalendāro nedēļu, kas ilgst no pirmdienas līdz svētdienai. Satversmes
107. panta mērķis ir nodrošināt darbiniekiem tiesības uz atpūtu nedēļas ietvaros, ar ne
dēļu saprotot katru septiņu dienu periodu. Tradicionāli šis septiņu dienu periods atbilst
kalendārajai nedēļai, taču ir iespējami gadījumi, kad brīvdienas tiek piešķirtas tā, ka daļa
no nepārtrauktā iknedēļas brīvdienu laika iekrīt vienā kalendāra nedēļā, bet otra daļa citā, piemēram, ja iknedēļas brīvdienas piešķir svētdienā un pirmdienā.
55. Gan SDO konvencijās, gan arī ESH ir ietvertas saistības valstīm iespēju robežās
nodrošināt iknedēļas brīvdienas piešķiršanu tā, lai tā sakristu ar dienu, kas tradicionāli
71 Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008.11.2. punkts.
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tiek uzskatītas par brīvdienu. Latvijā līdzīgi kā vairumā Eiropas valstu72 par šādu dienu
uzskata svētdienu. Turklāt arī DL ir tiešā veidā paredzēts, ka vispārējā atpūtas diena ir
svētdiena. Vienlaikus šis noteikums par iknedēļas brīvdienas piešķiršanu svētdienā at
sevišķos gadījumos var būt diskutabls, proti, saistībā ar tām personām, kuru reliģiskā
pārliecība paredz kā atpūtas dienu citu dienu, kas nav svētdiena, piemēram, sestdiena.
Šisjautājums var kļūt aktuāls, piemēram, gadījumā, kad personai nosaka sešu dienu dar
ba nedēļu ar atpūtas dienu svētdienā. Lai nodrošinātu efektīvu Satversmes 107. pantā
nostiprināto tiesību īstenošanu, pēc iespējas jāizvērtē arī atpūtas piešķiršana saistībā ar
reliģisko mazākuma organizāciju tradīcijām.73
56. Komentējamā pantā nostiprinātās tiesības uz iknedēļas brīvdienām atsevišķos gadīju
mos var ierobežot, taču ierobežojumi jānosaka ar likumu, šiem ierobežojumiem jābūt attais
notiem ar leģitīmu mērķi, kā arī šiem ierobežojumiem jābūt samērīgiem ar šo mērķi.74 Šādu
iespēju atkāpties no vispārīgiem noteikumiem saistībā ar iknedēļas brīvdienu nodrošināšanu
paredz arī starptautiskie tiesību dokumenti. Šos ierobežojumus var noteikt gan attiecībā uz
noteikta veida personām, gan arī uz noteikta veida uzņēmumiem. Nosakot tādus ierobežo
jumus, kas saistīti ar iknedēļas atpūtas samazināšanu vai atlikšanu, vienlaikus nepieciešams
nodrošināt darbiniekiem līdzvērtīgu kompensējošu atpūtu vai pienācīgu aizsardzību.
2.3. Tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu
57. Satversmes 107. pantā ietvertās tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu no
drošina atpūtas iespēju gada laikā. Šī norma ietver divus obligātus priekšrakstus - atva
ļinājums nodrošināms katru gadu un tam ir jābūt apmaksātam.
58. Satversmes 107. pantā nostiprinātās tiesības uz atvaļinājumu ir nodrošināmas
obligāti, proti, nav pieļaujama personas tiesību ierobežošana, nepiešķirot tai ikgadējo
atvaļinājumu kā tādu. Līdzīgi kā ar tiesībām uz iknedēļas brīvdienām, arī ikgadējā atvaļi
nājuma kontekstā nav pieļaujama nedz atteikšanās no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma,
to kompensējot ar papildu atlīdzību, nedz atteikšanās no ikgadējā atvaļinājuma kā tāda.75
To apstiprina gan DL 149. pantā ietvertā norma, kas nepieļauj ikgadējo apmaksāto atva
ļinājumu atlīdzināt naudā, gan arī ES darba laika direktīvā nostiprinātais princips, gan
arī starptautiskie līgumi. Nepieļaujamība kompensēt atvaļinājumu ar papildu atlīdzību
atpūtas vietā tomēr neliedz šādas kompensācijas izmaksu gadījumā, kad darba tiesiskās
attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis.
59. Tikai pienācīga ilguma atpūta var nodrošināt patiesu un efektīvu personas atpū
tu no darba un ļaut tai gan atjaunot spēkus, gan arī veltīt laiku tās izvēlētām brīvā laika
pavadīšanas aktivitātēm. Šāds princips ir atzīts visās ES dalībvalstīs, kur tiek nodrošināts
72Skat. European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions. Légal and Contractual
Limitations to Working Time in the European Union. 2nd ed. Leuven: Peeters Press, 1997, p. 7., 51; Digest of
the Case law ofthe European Committee o f Sodai Rights. p. 31. Pieejams: http://www.coe. int/t/dghl/monitoring/

socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf
73Šāds princips izriet no SDO konvencijas Nr. 106 “Par iknedēļas atpūtu laiku tirdzniecībā un iestādēs”
6. panta ceturtās daļas normas.
74Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008.11. punkts.
75Skat. Digest ofthe Case law ofthe European Committee o f Social Rights. p. 29. Pieejams: http://www.coe.int/t/

dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf
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salīdzinoši ilgs apmaksātas atpūtas laiks.76 Līdzīgi kā saistībā ar iknedēļas brīvdienām aii
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma gadījumā Satversmes 107. panta norma nenosaka atpū
tas ilgumu, taču, lai sasniegtu atpūtas mērķi, gada laikā atvaļinājumam jābūt pietiekamam
Ikgadējā atvaļinājuma minimālais ilgums dažādos starptautisko tiesību dokumentos irno
teikts dažādi. Tā, piemēram, SDO konvencija paredz vismaz trīs nedēļu ilgu atvaļinājumu,
ESH - divu nedēļu atvaļinājumu, savukārt revidētā ESH un ES normatīvie akti paredz
četru nedēļu ilgu minimālo ikgadējo atvaļinājumu. Ikgadējā atvaļinājuma minimālais il
gums starptautiskajos tiesību dokumentos ir dinamiski palielinājies laika gaitā, un pašlaik
par atbilstošāko uzskatāms četru nedēļu ilgs minimālais ikgadējais atvaļinājums. Lai gan
Latvijas ratificētajā SDO konvencijā ir noteikts ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums,
kas mazāks par četrām nedēļām, ikgadējā atvaļinājuma ilgums Latvijā skatāms kopsakarā
ar ES tiesībās noteiktajiem priekšrakstiem, proti, ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums
nevar būt mazāks par četrām kalendārajām nedēļām. Šāds ikgadējā atvaļinājuma minimā
lais ilgums četru nedēļu garumā ir nostiprināts un ilgstoši piemērots arī Latvijā. Tādejādi
ari Satversmes 107. pants interpretējams tā, ka ikgadējā atvaļinājuma minimālais ilgums
vispārējā gadījumā nevar būt mazāks par četrām kalendāra nedēļām. Vienlaikus jānorāda,
ka ikgadējā atvaļinājuma minimālajā ilgumā neieskaita oficiāli atzītās svētku dienas.77
60. Komentējamajā pantā noteiktā ikgadējā atvaļinājuma piešķiršana un atpūtas mēr
ķa sasniegšana ir saistīta ar tā iespējamo nepārtrauktību. Lai gan Satversmes 107. pantā
nav norādes par ikgadējā atvaļinājuma nepārtrauktību, šis princips izriet no Satversmes
107. panta. Pēc vispārīgā principa ikgadējais atvaļinājums ir piešķirams pilnā apmērā
kā nepārtraukts atpūtas laiks. Vienlaikus Satversmes 107. pants neliedz iespēju atkāpties
no vispārīgā principa, ņemot vērā gan darbinieku, gan arī darba devēju intereses. Sav
starpēji vienojoties, ir iespējama ikgadējā atvaļinājuma sadalīšana daļās, taču viena no
atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.78
61. Satversmes 107. panta norma paredz, ka atvaļinājums ir ikgadējs. Tas nozīmē, ka
atvaļinājums darbiniekam piešķirams regulāri par katru darba gadu. Tomēr ir iespēja
mi arī izņēmuma gadījumi, kad ikgadējā atvaļinājuma piešķiršana pilnā apmērā viena
darba gada laikā var nenotikt. Izņēmuma gadījumos, kad ikgadējā apmaksātā atvaļinā
juma piešķiršana pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, ar darbinieka rakstveida piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājumu uz
nākamo gadu. Šādā gadījumā būtiski ir divi apsvērumi - atvaļinājuma daļas pārcelšana
uz nākamo gadu pieļaujama tikai tad, ja darbinieks noteikti rakstveidā tam izsaka savu
piekrišanu un ja darbiniekam kārtējā gadā tiek nodrošināts vismaz nepārtraukts divu
nedēļu ilgs atvaļinājums. Tiesības uz ikgadēju atvaļinājumu šādā gadījumā pilnībā tiek
īstenotas divu darba gadu laikā.79
76Skat European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions. Legal and Contractual
Limitations to Working Time in the European Union. 2nd ed. Leuven: Peeters Press, 1997, p. 55.
77 Šāds princips ieriet no SDO konvencijas Nr. 132 “Par apmaksātu atvaļinājumu” 6. panta pirmās daļas,
turklāt tas nostiprināts ari DL149. panta pirmajā daļā.
78Skat DL 149. panta otro daļu, SDO konvencijas Nr. 132 “Par apmaksātu atvaļinājumu” 8. panta otro daļu;
Digest of the Case law of the European Committee o f Social Rights, p. 29. Pieejams: http://www.coe.int/t/dgW

monitoringlsocialcharterlDigestlDigestSept2008_en.pdf.
79Skat Digest of the Case law of the European Committee o f Social Rights, p. 29. Pieejams: http://www.coe.int/tl
dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf. un DL 149. panta trešo daļu.
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62. Ikgadējā atvaļinājum a piešķiršana un tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu nodro
šināšana vienlaikus v ar būt saistīta ar darbinieka nostrādāto ilgumu pie darba devēja.80
Proti, šīs tiesības īstenošanu v ar saistīt ar nepieciešamību darbiniekam nostrādāt pie dar
ba devēja noteiktu m inim ālo laiku, pēc kura nostrādāšanas darbinieks iegūst tiesību uz
atvaļinājuma izm antošanu.

63. Nepieļaujamība atteikties no ikgadējā atvaļinājuma tā minimālajā apmērā nozīmē
arī nepieciešamību novērst citus šķēršļus, kas var ietekmēt šīs tiesības efektīvu īstenoša
nu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad objektīvu apstākļu dēļ darbiniekam nav iespējams
izmantot atpūtu gada laikā, lai sasniegtu atpūtas mērķi, tas ir, gadījumos, kad atvaļināju
ma izmantošanu ietekmē pārejoša darbnespēja. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu tiesības uz
atvaļinājumu īstenošanu, ikgadējais atvaļinājums šādā gadījumā ir pārceļams vai pagari
nāms un darbiniekam tādējādi nodrošināms pilns atvaļinājuma laiks atpūtai.81
64. Satversmes 107. pantā nostiprinātās tiesības uz ikgadēju atvaļinājumu var ierobe
žot attiecībā uz atvaļinājuma ilgumu, saglabājot tiesības uz atvaļinājumu kā tādas. Tie
sību ierobežošana pieļaujama, ja šie ierobežojumi ir noteikti ar likumu, ir attaisnoti ar
leģitīmu mērķi un samērīgi (proporcionāli) ar šo mērķi.82 Satversmes tiesa, interpretējot
Satversmes 107. pantu, ir atzinusi, ka ieslodzīto personu tiesības uz apmaksātu atvaļinā
jumu var ierobežot (piemēram, nosakot mazāku atvaļinājuma dienu skaitu, nekā pare
dzēts DL), taču tās nevar atņemt pēc būtības.83
65. Tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu būtisks elements ir ikgadējā at
vaļinājuma apmaksa. Ikgadējā atvaļinājuma apmaksa tiešā veidā izriet no Satversmes
107. panta normas teksta. Arī Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstošu Satversmes
107. pantam normu, kas neparedz ikgadējā atvaļinājuma apmaksu.84 Apmaksas apmērs
Satversmes 107. pantā nav noteikts, taču tam jābūt atbilstošam - tādam, kas kompensē
darba samaksas trūkumu laikā, kad darbinieks neveic darbu. Par atbilstošu apmaksu ik
gadējā atvaļinājuma laikā uzskatāma vismaz tāda, kas atbilst darbinieka normālai darba
samaksai laikā, kad viņš veic darbu, vai viņa vidējai izpeļņai.85
2.4. Valsts pienākumi
66 . Satversmes 107. pantā nostiprinātās tiesības uz atpūtu paredz ne tikai tiesības “ik

vienam darbiniekam”, bet arī uzliek valstij noteiktus pienākumus, lai šo Satversmē nostip
rināto tiesību indivīds varētu efektīvi īstenot. Cilvēktiesības ir saistītas ar vairākiem valsts
pienākumiem, kas izpaužas kā pienākums ievērot šīs tiesības, tās aizsargāt un nodrošināt.86
80Skat Digest of the Case law of the European Committee cf Social Rights, p. 29. Pieejams; http:llwww.coe.mtlt/
dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf.
81Skat Samuel L. Fundamental Social Rights. Case law o f the European Social Charter. Strasbourgh: Council of
Europe, 1997, p. 52.-53; Digest o f the Case law o f the European Committee o f Social Rights. 01.09.2008. p. 29.
Pieejams: http://www.coe. int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf.
82Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008.11. punkts.
83Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008.11.3. punkts.
“ Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008.11.3. punkts.
85Šāds princips izriet no SDO konvencijas Nr. 132 “Par apmaksātu atvaļinājumu” 7.panta pirmās daļas.
Craven M. C. R. The international Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. A Perspective on its
Development. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 109.
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Valsts pienākums ievērot cilvēktiesības pieprasa valstij atturēties no iejaukšanās indivīda
brīvībā jeb tiesībās, savukārt pienākums aizsargāt cilvēktiesības attiecas uz valsts pienā
kumu atturēt citus indivīdus no iejaukšanās indivīda tiesībās, bet pienākums nodrošināt
indivīda tiesības pieprasa valstij veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu indivīda
vajadzību apmierināšanu, ko nevar veikt ar paša indivīda pūliņiem.87 Arī Satversmes tiesa
vairākos spriedumos88 ir norādījusi uz šiem valsts pienākumiem, kas izriet gan no pilso
niskajām un politiskajām tiesībām, gan arī no ekonomiskajām, sociālajām un kultūras
tiesībām. Tādējādi valsts pienākums ievērot, aizsargāt un nodrošināt indivīda pamattiesī
bas attiecas arī uz Satversmes 107. pantā nostiprinātajām tiesībām uz atpūtu.
67.
Satversmes 107. pantā nostiprināto tiesību uz atpūtu īstenošana vispirms ir sais
tīta ar valsti. Valsts darbojas kā darba devējs lielai daļai nodarbināto (publiskais sektors),
tādējādi tai ir pienākums nodrošināt Satversmes 107. pantā nostiprinātās tiesības uz at
pūtu saviem darbiniekiem. Ievērojot to, ka publiskajā sektorā nodarbinātie veido tikai
daļu no valstī kopumā nodarbinātajām personām un vairums darbinieku ir nodarbināti
privātajā sektorā, savukārt Satversmes 107. pantā noteiktās pamattiesības jau pēc to bū
tības ir vērstas pret privātpersonām,89 nozīmīgs ir jautājums par Satversmes 107. pantā
nostiprināto tiesību uz atpūtu horizontālu piemērošanu un valsts veiktajiem pasāku
miem šajā sakarā. Valstij ir pienākums nodrošināt tiesību uz atpūtu aizsardzību un veikt
pasākumus, lai atturētu darba devējus arī privātajā sektorā no iejaukšanās darbinieku
tiesībās. Ja valsts attiecīgās tiesības nenodrošina pati, tai jāregulē mijiedarbība starp pri
vātpersonām, lai nodrošinātu, ka indivīdam netiek atņemtas noteiktas tiesības no citu
privātpersonu puses.90 Tiesību uz atpūtu kontekstā valsts pienākums ar normatīvo aktu
starpniecību ir noteikt šīs tiesības īstenošanas minimālos standartus, kā arī nodrošināt
tiesību ieviešanas mehānismu.91 Privātpersonu pienākums savukārt ir nodrošināt mi
nimālo standartu ievērošanu un tiesības uz atpūtu nodrošināšanu savstarpējās tiesiska
jās attiecībās. Valsts noteikto regulējumu tiesību uz atpūtu kontekstā privātpersonas var
konkretizēt gan savstarpēji noslēgtajos darba līgumos, gan arī - jo īpaši - darba koplīgu
mos, kurus slēdz darba devējs ar darbinieku pārstāvjiem vai darba devēju organizācijas
ar darbinieku arodbiedrībām. Šādos gadījumos ievērojams princips par darbinieka tie
sisko stāvokli pasliktinošu noteikumu spēkā neesamību, proti, nav spēkā darba koplīgu
ma, darba kārtības noteikumu vai darba līguma noteikumi, kas pretēji normatīvajiem
aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.

87Craven M. C. R. The international Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. A Perspective on its
Development. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 109.
88 Satversmes tiesa. 2009-43-01. 21.12.2009. 24. punkts; Satversmes tiesa. 2008-37-03. 29.12.2008.
12.1.2. punkts; Satversmes tiesa. 2007-23-01.03.04.2008.7. punkts.
Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,255. lpp.
90 Craven M. C. R. The international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Perspective on its
Development. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 112.
91 Skat Satversmes tiesa. 2008-02-01.21.10.2008. 8.2. punkts; Craven M. C. R. The international Covenant
on Economic, Social, and Cultural Rights. A Perspective on its Development. Oxford: Clarendon Press, 1995,
p. 246.
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108. Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu,
kā arī tiesības streikot.
Valsts aizsargā arodbiedrību brīvību.
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A. Ievads
1. Panta konstrukcija un terminoloģija
1.
Satversmes 108. pants sastāv no diviem teikumiem. Pirmais teikums garantē divas
tiesības: tiesības uz koplīgumu un tiesības streikot. Savukārt otrais teikums noteic, ka
valsts aizsargā arodbiedrību brīvību. Lai arī gramatiski šis pants ir konstruēts tā, it kā tajā
būtu ietvertas trīs patstāvīgas tiesības, tomēr tiesības uz koplīgumu un tiesības streikot
527

108. pants

bieži tiek uzlūkotas kā arodbiedrību brīvības elementi .1 Eiropas Sociālajā hartā tiesības
streikot ir ietvertas kā tiesību slēgt koplīgumus elements.2
2 . Ar jēdzienu “arodbiedrība” parasti apzīmē strādājošo organizācijas. Tā, piemēram,
“Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” ir piedāvāts šāds šī jēdziena skaidrojums: sabied
riska organizācija, kas apvieno darba ņēmējus; šīs organizācijas vienība.3 Savukārt likuma “Par arodbiedrībām” 2. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka tiesības veidot arodbiedrī
bas ir Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kuri strādā vai mācās. Vienlaikus šī panta otrā
daļa paredz, ka darba devēji var veidot savas arodbiedrības.
Starptautiskajos dokumentos ir atrodama atšķirīga pieeja jautājumā, kādām personu
grupām tiek garantētas tiesības apvienoties organizācijās. Eiropas Sociālā hartas 5. panta
tiesības veidot organizācijas tieši garantē gan strādājošiem, gan darba devējiem. Savukārt
ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 8. pants
garantē tiesības veidot arodbiedrības. Pakta izstrādes laikā ar šīm tiesībām nebija domāts
aptvert ari darba devēju tiesības veidot organizācijas. Tomēr par šo jautājumu raisījās
debates, jo attiecīgais jēdziens angļu, ķīniešu un krievu valodā attiecās tikai uz strādājošo
organizācijām, kamēr firanču un spāņu valodā attiecīgie jēdzieni aptver ari darba devēju
organizācijas. Pakta izstrādes laikā šis jautājums netika atrisināts, un arī ANO Ekono
misko, sociālo un kultūras lietu komiteja pēc pakta spēkā stāšanās nav skaidrojusi, vai šis
pants attiecas uz darba devēju organizācijām .4
Satversmes tiesa līdz šim nav skaidrojusi, vai arodbiedrību brīvība attiecas arī uz
darba devēju organizācijām. Līdz ar to nav iespējams skaidri pateikt, vai Satversmes
108. pantā garantētā arodbiedrību brīvība attiecas tikai uz strādājošo organizācijām vai
ari gan uz strādājošo, gan uz darba devēju organizācijām. Taču Satversme jebkurā gadī
jumā garantē ari darba devējiem tiesības apvienoties organizācijās, jo šādas darba devēju
tiesības izriet no Satversmes 102. pantā garantētās biedrošanās brīvības.
Par arodbiedrību nevar uzskatīt publisko tiesību apvienību, kas veidota uz profesijas
pamata un kurā dalība ir obligāta.5 Latvijā par šādām apvienībām ir uzskatāma Latvijas
Zvērinātu advokātu kolēģija, Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija un Latvijas Zvērinātu
tiesu izpildītāju kolēģija, kuras ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas.
3. Satversmes 108. pants garantē tiesības uz koplīgumu. Koplīgums ir jebkāda vei
da rakstveida vienošanās par darba noteikumiem un apstākļiem, kuru noslēdzis darba
devējs, vairāki darba devēji vai viena vai vairākas darba devēju organizācijas ar vienu
vai vairākām darbinieku organizācijām vai arī, ja šādu organizāciju nav, ar darbinieku
pilnvarotiem pārstāvjiem.6
1Skat, piem., Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee
of the Governing Body of the HO. Geneva: International Labour Office, 5th edition, 2006; Jarass HD., PierothB.
Grundgesetzfur die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. München: Verlag C.H. Beck, 2007, S. 279.
2Skat komentāra sadaļu par pantā ietvertajām tiesībām starptautiskos cilvēktiesību dokumentos.
3Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. Šķirklis - arodbiedrība. Pieejams: http://www.tezaurs.lv/mlw/- ģ
4 Craven M.C.R The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Perspective on its
Development. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 252., 262.-263.
5Ibid, 252., 263.
6 Starptautiskā Darba organizācija. Rekomendācija Nr. 91 “Rekomendācija par koplīgumiem”, 2. puni*'
Pieejams: http://www.ilo.org/ilolex/english/recdispl.htm.
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Lai arī valstij ir pienākums veicināt koplīgumu slēgšanu, tomēr nebūtu pareizi tiesī
bas uz koplīgumu tulkot tā, ka tās uzliek valstij par pienākumu nodrošināt koplīguma
noslēgšanu. Valstij ir jāsekmē kolektīvās sarunas par koplīgumu slēgšanu, taču valsts
nedrīkst ne piespiest kādu piedalīties kolektīvajās sarunās, ne arī piespiest noslēgt kop
līgumu.7 Līdz ar to precīzāks šo tiesību apzīmējums būtu “tiesības slēgt koplīgumus”, jo
tādējādi tiek norādīts, ka ir tiesības uz procesu, bet ne rezultātu.
Starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos parasti tiek runāts nevis par tiesībām uz
koplīgumu, bet gan par tiesībām uz kolektīvajām sarunām (right to bargain collectively,
right to collective bargaining).8 Kolektīvās sarunas ir jebkāda veida sarunas starp darba
devēju un darbiniekiem, lai panāktu vienošanos par darba noteikumiem un apstākļiem,
par attiecībām starp darba devējiem un darbiniekiem, par attiecībām starp darba devē
jiem vai viņu organizācijām un darbinieku organizāciju vai organizācijām u.c .9 Tātad
kolektīvo sarunu mērķis ir koplīguma slēgšana. Ņemot vērā minēto, ir pamats uzskatīt,
ka Satversmes 108. pantā minētās tiesības uz koplīgumu un starptautiskajos cilvēktiesību
dokumentos ietvertās tiesības uz kolektīvajām sarunām faktiski ir sinonīmi.
4.
Satversmes 108. pants garantē arī tiesības streikot. Streiks ir viens no kolektīvās
rīcības veidiem,10 ar kura palīdzību strādājošie var aizsargāt savas sociālās, ekonomiskās
un profesionālās intereses.11 Streika laikā darbinieki vai darbinieku grupa brīvprātīgi pil
nībā vai daļēji pārtrauc darbu nolūkā panākt prasību izpildi.12
Streiks ir interešu strīda risināšanas mehānisms.13 Tas nav izmantojams tiesību strīda
risināšanai, proti, strīda par koplīguma pastāvēšanu, spēkā esamību, interpretāciju vai
pārkāpumu risināšanai.14 Tiesību strīdi ir jārisina tiesā. Streika aizbēgšana tiesību strīda
gadījumā nav tiesību streikot pārkāpums.15
Tiesības streikot ir jāgarantē saistībā ar jebkurām strādājošo un darba devēja saru
nām, kuru mērķis ir atrisināt interešu strīdu. Šo sarunu mērķim nav obligāti jābūt koplī
guma noslēgšanai. Līdz ar to par tiesību streikot pārkāpumu būtu uzskatāms tas, ka tiktu
aizliegti streiki, kuri nav vērsti uz koplīguma noslēgšanu.16
7Van Dijk P., Van Hoof G.J.H. Theory and Pratice o f the European Convention on Human Rights. 2nd ed.
Deventer, Boston: Kluwer law and Taxation Publishers, 1990, p. 436; Digest o f the Case Law o f the European
Committee o f Social Rights. Strasbourg: Council of Europe: European Committee of Social Rights, 2008, p. 54;
Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the
Governing Body of the ILO. Geneva: International Labour Office, 5th ed, 2006, p. 185.
8Eiropas Sociālās hartas 6. pants; Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr. 98 “Par tiesībām uz ap
vienošanos organizācijās un koplīgumu slēgšanu, 1981. gada konvencija Nr. 154 “Konvencija par kolektīvo
pārrunu atbalstīšanu”.
9 Starptautiskās Darba organizācijas 1981. gada konvencijas Nr. 154 “Konvencija par kolektīvo pārrunu
atbalstīšanu” 2. pants.
10Eiropas Sociālās hartas 6. panta ceturtā daļa.
“ Satversmes tiesa. 2006-42-01.16.05.2007.7.2. punkts.
12 Streiku likuma 1. pants. Streiku likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998. 4. jūnijs, Nr. 130/131
(1191/1192).
13Satversmes tiesa. 2006-42-01.16.05.2007.7.2. punkts.
14Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourge: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 56.
15Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006. p. 111.
16 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 56.
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Tīri politiskas dabas streiki vai streiki, kuru rīkošana ir izlemta jau ilgi, pirms vispār
ir sākušās sarunas, neietilpst tiesību streikot tvērumā. Tomēr profesionālās Un ekono
miskās intereses, kuras var tikt aizsargātas ar streiku, neaprobežojas tikai ar labākiem
darba apstākļiem vai kolektīvām prasībām saistībā ar darbu. Par tādām ir atzīstams
mēģinājums rast risinājumu tādiem ekonomikas vai sociālās politikas jautājumiem un
problēmām, kas skar uzņēmumu un tajā strādājošos. Streika mērķis var būt valdības
ekonomikas un sociālās politikas kritizēšana.17
Nav pieļaujams pilnīgs atbalsta streiku aizliegums. Strādājošiem ir jābūt tiesībām uz
šādu streiku, ja sākotnējais streiks ir pieteikts un notiek atbilstoši normatīvo aktu prasī
bām. Tāpat par tiesību streikot pārkāpumu būtu uzskatāms tas, ka tiktu aizliegti streiki
saistībā ar tādiem kolektīviem interešu strīdiem, kuros tieši nav iesaistīts konkrētais dar
ba devējs vai arodbiedrība. Tiesību streikot tvērumā ietilpst arī streiki, kas tiek organizēti
nacionālā līmenī. Tā, piemēram, ir pieļaujams 24 stundu ilgs ģenerālstreiks, kura prasī
bas ir minimālās algas paaugstināšana, spēkā esošo koplīgumu ievērošana, bezdarba un
cenu samazināšana.18

2. Satversmes 108. pantā ietverto tiesību vēsturiskā attīstība
5. Satversmes 108. pantā ietverto tiesību vēsturiskā izcelsme ir saistīta ar industriālo
revolūciju. 19. gadsimtā strādnieki sāka dibināt savstarpējās palīdzības organizācijas un
vēlāk arī arodbiedrības.19 Arī Latvijā jau 19. gadsimta otrajā pusē tika dibinātas pirmās
strādnieku savstarpējās palīdzības biedrības un notika pirmie streiki. Pirmās arodbied
rības Latvijā tika nodibinātas 2 0 . gadsimta sākumā. Tad sākumā Latvijā notika pirmās
kolektīvās sarunas par koplīgumu slēgšanu un tika noslēgts arī pirmais koplīgums.2“
Reaģējot uz arodbiedrību apspiešanu 19. gadsimtā, Vācijas 1919. gada konstitūcijā tika
garantētas tiesības apvienoties organizācijās darba un ekonomisko apstākļu aizsardzībai
un uzlabošanai, kā arī strādājošo tiesības tikt iesaistītiem ar darba apstākļiem un atalgo
jumu saistītu jautājumu lemšanā.21
6 . Starptautiskā līmenī jau 1919. gadā dibinātās Starptautiskās Darba organizācijas
konstitūcijas preambulā tika norādīts, ka arodbiedrību brīvība ir viens no līdzekļiem
strādājošo apstākļu uzlabošanai un miera nodrošināšanai. 1921. gadā Starptautiskā Dar
ba organizācija pieņēma konvenciju Nr. 11 “Par tiesībām biedroties (lauksaimniecība)”,
1947. gadā - konvenciju Nr. 84 “Par tiesībām biedroties (pie metropoles nepiederošās
teritorijas), bet 1948. gadā - konvenciju Nr. 87 “Par asociāciju brīvību un tiesību aizsar
dzību, apvienojoties organizācijās”, kura ir spēkā vēl šobrīd. 1949. gadā tika pieņemta

17Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 1 lO.-lllV** ^
“ Ibid., 112.-113.
19Rubenis A.19. gadsimta kultūra Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002,272. lpp.
20Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Vēsture. No 1869. līdz 1939. gadam. Pieejams: http://www.lbas.lv/

about/history.
21Jarass H.D., Pieroth B. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. München: Verlag
C.H. Beck, 2007, S. 27; Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919. Pieejams: http://www.

dhm.de/lemo/html/dokumente/verfassung/index.html.
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konvencija Nr. 98 “Par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un koplīgumu slēgšanu”,
kura arī ir spēkā vēl tagad. Pēc tam tika pieņemtas vēl vairākas konvencijas par tiesībām
apvienoties organizācijās un tiesībām uz kolektīvajām sarunām. 1998. gadā Starptautiskā
Darba organizācija atzina, ka strādājošo un darba devēju tiesības apvienoties organizā
cijās un tiesības uz kolektīvajām sarunām ir vienas no pamattiesībām, kas ir saistošas vi
sām Starptautiskās Darba organizācijas dalībvalstīm, pat ja tās nav ratificējušas attiecīgās
konvencijas, tikai tāpēc vien, ka tās ir Starptautiskās Darba organizācijas dalībvalstis.22

3. Satversmes 108. pantā ietvertās tiesības
starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos
7. ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 23. panta ceturtā daļa noteic, ka ik
vienam ir tiesības dibināt arodbiedrības un iestāties arodbiedrībās savu interešu aizsar
dzībai. Tiesības uz koplīgumu un tiesības streikot deklarācijā tieši pieminētas nav.
8 . ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 22. pants
garantē biedrošanās brīvību. Šā panta pirmajā daļā ir tieši norādīts, ka tas ietver arī tie
sības dibināt arodbiedrības un iestāties tajās, lai aizsargātu savas intereses. Panta otrā
daļa nosaka biedrošanās brīvības ierobežošanas iespējas. Otrā daļa ļauj valstīm arī no
teikt ierobežojumus šo tiesību izmantošanā personām, kas ir bruņoto spēku un policijas
sastāvā. Savukārt šā panta trešajā daļā ietverta norāde par to, ka šā panta noteikumi
nedod tiesības Starptautiskās Darba organizācijas 1948. gada konvencijas “Par asociā
ciju brīvību un organizēšanās tiesību aizsardzību” dalībvalstīm pieņemt likumdošanas
aktus, kuros nebūtu ievērotas minētajā konvencijā paredzētās garantijas, vai piemērot
likumu, neievērojot šīs garantijas. Tiesības uz koplīgumu un tiesības streikot paktā tieši
pieminētas nav.
9. ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
8 . pants nosaka:

“1. Šā pakta dalībvalstis apņemas sekmēt:
a) katra cilvēka tiesības dibināt arodbiedrības savu ekonomisko un sociālo interešu
sekmēšanai un aizsardzībai un iestāties tajās pēc paša izvēles, ievērojot vienīgi attiecīgās
organizācijas noteikumus. Minētās tiesības var izmantot bez jebkādiem ierobežojumiem,
atskaitot tos, kuri paredzēti likumā un kas demokrātiskā sabiedrībā nepieciešami valsts
drošības vai sabiedriskās kārtības interesēs vai citu juridisku vaifizisku personu tiesību un
brīvību aizsardzībai;
b) arodbiedrību tiesības izveidot nacionālāsfederācijas vai konfederācijas un to tiesības
dibināt starptautiskas arodbiedrību organizācijas vai pievienoties tām;
c) arodbiedrību tiesības netraucēti funkcionēt bez jebkādiem ierobežojumiem, atskai
tot tos, kas paredzēti likumā un kas demokrātiskā sabiedrībā nepieciešami valsts drošības
vai sabiedriskās kārtības interesēs vai citu juridisku vai fizisku personu tiesību un brīvību
aizsardzībai;
d) tiesības streikot, ja tās tiek realizētas saskaņā ar katras valsts likumiem.
22 Gemigon B., Odero A., Guido H. Freedom o f association. Gram.: International labour standards.
A global approach. International Labour Office, 2002, p. 17.
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2. Šā panta noteikumi netraucē paredzēt likumīgus ierobežojumus minēto tiesību iz
mantošanā personām, kas ir valsts bruņotajos spēkos, policijā vai valsts pārvaldē.
3. Šā panta noteikumi nedod tiesības 1948. gada Starptautiskās Darba organizācijas
konvencijas “Par asociāciju brīvību un organizēšanās brīvību aizsardzību” dalībvalstīm
pieņemt likumdošanas aktus, neievērojot minētajā konvencijā paredzētās garantijas, vai
piemērot likumu, neievērojot šīs garantijas”
Tātad šis pants garantē arodbiedrību brīvību un tieši noteic arī tiesības streikot. Tiesī
bas uz koplīgumiem pantā nav tieši minētas, taču šīs tiesības ir ietvertas pantā minētajās
arodbiedrību tiesībās netraucēti darboties.
10. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11. pants ga
rantē pulcēšanās un biedrošanās brīvību. Konvencijas 11. pantā ir noteikts, ka biedrošanās
brīvība ietver arī veidot arodbiedrības un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas intereses. Kon
vencijas 11 . panta otrā daļa nosaka kārtību, kādā var ierobežot pulcēšanās un biedrošanā
brīvību. Šajā daļā arī norādīts, ka šis pants nekavē noteikt likumīgus ierobežojumus šo tie
sību izmantošanā personām, kas ir bruņoto spēku, policijas vai valsts pārvaldes sastāvā.
Tiesības uz koplīgumu un tiesības streikot šajā pantā tieši nav minētas, taču Eiropas
Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka šīs tiesības ietilpst biedrošanās brīvībā.23
11 . Eiropas Sociālās hartas 24 5. pants garantē tiesības biedroties, bet 6 . pants - tiesī
bas slēgt kolektīvus līgumus. Tiesības biedroties aptver arī arodbiedrību brīvību. Savu
kārt tiesības slēgt koplīgumus ietver arī tiesības streikot. Latvijai abi šie panti ir saistoši.
Hartas 5. pants noteic:

“Lai nodrošinātu vai veicinātu strādājošo un darba devēju tiesības brīvi veidot vietējās,
nacionālās vai starptautiskās organizācijas, lai aizsargātu savas ekonomiskās un sociālās
intereses, un iestāties šajās organizācijās, Līgumslēdzējas puses apņemas nodrošināt tādu
nacionālo likumdošanu, kas neierobežotu, vai piemērot to tā, lai neierobežotu šīs tiesības.
To, cik lielā mērā šajā pantā minētās garantijas attiecas uz policiju, nosaka nacionālie
likumi vai normatīvie akti. Tāpat arī nacionālā likumdošana vai normatīvie akti nosaka
principus, saskaņā ar kuriem šīs garantijas tiek piemērotas bruņoto spēku personālsastā
vam, un apjomu, kurā tie attiecas uz personām, kas ietilpst šajā kategorijā.”
Savukārt hartas 6 . pants paredz:

“Lai nodrošinātu efektīvu tiesību slēgt kolektīvus līgumus izmantošanu, Līgumslēdzējas
puses apņemas:
1. veicināt kopīgas strādājošo un darba devēju konsultācijas;
2. kur tas ir nepieciešams un piemērots, veicināt mehānismus brīvprātīgu sarunu no
turēšanai starp darba devējiem vai darba devēju organizācijām un strādājošo organizāci
jām, lai ar kolektīvu līgumu palīdzību regulētu darba noteikumus un apstākļus;
3. veicināt attiecīgu samierināšanas un brīvprātīgas vidutājības mehānismu izveidoša
nu un izmantošanu darba strīdu atrisināšanai;
un atzīst:
a ECT spriedums Demir and Baykara v. Turkey. 34503/97,12.11.2008.153. punkts.
24Eiropas Padome 1996. gadā ir pieņēmusi Pārstrādāto Eiropas Sociālo hartu. Latvija to nav ne parakstījusi,
ne arī ratificējusi. Pārstrādātās Eiropas Sociālās hartas 5. pants garantē tiesības biedroties, bet 6. pants - tie
sības slēgt koplīgumus. Ar Satversmes 108. pantā garantētajām tiesībām ir saistīts arī Pārstrādātās Eiropas
Sociālās hartas 21. un 22. pants.
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4.

strādājošo un darba devēju tiesības uz kolektīvu rīcību interešu konfliktu gadījumos,
lokautu un ievērojot saistības, kas var rasties saskaņā ar pirms
tamnoslēgtajiem kolektīvajiem līgumiem.”

ieskaitot tiesības uz streiku,

12. Arodbiedrību brīvība, tiesības slēgt koplīgumus un tiesības streikot ir regulētas
ari daudzās Starptautiskās D arba organizācijas konvencijās25 un rekomendācijās26. Kā
nozīmīgākās var minēt Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju Nr. 87 “Par aso
ciāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās” un konvenciju Nr. 98

“Par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un koplīgumu slēgšanu”.

4. Satversmes 108. pantā ietvertās tiesības Eiropas Savienībā
13. Līguma par Eiropas Savienības darbību 151. pants noteic, ka viens no Eiropas
Savienības un tās dalībvalstu mērķiem ir dialogs starp darba devējiem un darba ņēmē
jiem. Atbilstoši šī līguma 1 5 3 . pantam, lai sasniegtu 151. pantā izvirzītos mērķus, Ei
ropas Savienība atbalsta un papildina dalībvalstu darbību vairākās jomās. Kā viena no
šīm jomām ir minēta darba ņēmēju un darba devēju pārstāvība un kolektīva interešu
aizsardzība, tostarp kopīgu lēmumu pieņemšana.
14. Eiropas Savienības pamattiesību hartā arodbiedrību brīvība ir garantēta kā
biedrošanās brīvības elements. Hartas 12. pants paredz, ka ikvienai personai ir tiesības
uz biedrošanās brīvību visos līmeņos, jo īpaši arodbiedrību jomā, kas nozīmē tiesības
ikvienam veidot arodbiedrības un stāties tajās savu interešu aizstāvībai.
Hartas 28. pants garantē tiesības uz kolektīvajām sarunām un rīcību:

“Darba ņēmējiem un darba devējiem vai attiecīgām to organizācijām saskaņā ar Sa
vienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem un praksi ir tiesības iesaistīties sarunās un
slēgt koplīgumus attiecīgajos līmeņos, kā arī interešu konflikta gadījumā kolektīvi rīkoties,
tostarp streikot, lai aizstāvētu savas intereses.”
Ar Satversmes 108. pantā minētajām tiesībām ir saistīts arī hartas 27. pants, kurā
noteiktas darba ņēmēju tiesības uz informāciju un konsultācijām uzņēmumā.

5. Satversmes 108. pantā ietvertās tiesības citu valstu konstitūcijās
15. Arodbiedrību brīvības, tiesību slēgt koplīgumu un tiesību streikot regulējums
dažādu valstu konstitūcijās ir atšķirīgs. Ir valstis, kuru konstitūcijās ir minētas gan dar
binieku, gan arī darba devēju tiesības apvienoties organizācijās. Taču ir valstis, kur bez
vispārīgas biedrošanās brīvības atsevišķi ir noteiktas tikai darbinieku tiesības apvienoties
organizācijās.

251921. gada konvencija Nr. 11 “Par tiesībām biedroties (lauksaimniecība)” 1947. gada konvencija Nr. 84 “Par
tiesībām biedroties (Pie metropoles nepiederošās teritorijas), 1948. gada konvencija Nr. 87 “Par asociāciju
brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās”, 1949. gada konvencija Nr. 98 “Par tiesībām uz
apvienošanos organizācijās un koplīgumu slēgšanu”, 1971. gada konvencija Nr. 135 “Par strādnieku pārstāv
jiem”, 1975. gada konvencija Nr. 141 “Par lauku strādnieku organizācijām”, 1978. gada konvencija Nr. 151
“Par darba attiecībām (Valsts dienests)” un 1981. gada konvencija Nr. 154 “Konvencija par kolektīvo pārrunu
atbalstīšanu”. Latvija ir ratificējusi konvenciju Nr. 11, Nr. 87, Nr. 98, Nr. 135, Nr. 151 un Nr. 154.
26Starptautiskās Darba organizācijas rekomendācijas, kas saistītas ar Satversmes 108. pantā garantētajām
tiesībām. Pieejams: http://www.ilo.org/ilolex/english/subjlst.htm.
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16. Igaunijas Republikas konstitūcijas 29. panta piektā daļa garantē tiesības ikvie
nam brīvi iesaistīties darbinieku un darba devēju apvienībās un federācijās. 29. panta piek
tā daļa paredz arī, ka darbinieku un darba devēju apvienības un federācijas savu tiesību un
likumisko interešu aizsardzībai var izmantot jebkurus līdzekļus, kas nav aizliegti ar likumu,
kā ari to, ka tiesību uz streiku īstenošanas nosacījumus un kārtību nosaka likums.
Konstitūcijas 29. panta sestā daļa noteic, ka ar likumu jānosaka procedūra darba strī
du risināšanai.
17. Lietuvas Republikas konstitūcijas 50. pants garantē arodbiedrību brīvību un to
tiesības darboties neatkarīgi. Šajā pantā arī skaidrots, ka arodbiedrības aizsargā darbi
nieku profesionālās, ekonomiskās un sociālās tiesības un intereses. 50. pantā arī noteikts,
ka visām arodbiedrībām ir vienlīdzīgas tiesības.
Konstitūcijas 51. pants noteic, ka darbiniekiem ir tiesības streikot, lai aizsargātu sa
vas ekonomiskās un sociālās intereses.
18. Somijas konstitūcijas 13. pantā ir noteikta pulcēšanās un biedrošanās brīvība.
Šajā pantā ir norādīts, ka tiek garantētas arī tiesības veidot arodbiedrības. Tiesības slēgt
koplīgumus un tiesības streikot konstitūcijā nav tieši minētas.
19. Polijas Republikas konstitūcijas 59. pants garantē ne tikai arodbiedrību brīvību,
bet arī lauksaimnieku un darba devēju tiesības biedroties. Šī panta otrā daļa noteic, ka
arodbiedrībām un darba devēju organizācijām ir tiesības uz kolektīvajām sarunām, it
īpaši ar mērķi risināt kolektīvos strīdus, noslēgt koplīgumus un panākt citas vienošanās.
59. panta trešā daļa paredz, ka arodbiedrībām ir tiesības organizēt darbinieku streikus
vai citas protesta formas. Vienlaikus šajā daļā ir noteikts, ka noteiktu kategoriju vai no
teiktu nozaru darbinieku tiesības streikot var ierobežot ar likumu vai aizliegt.
20. Šveices Konfederācijas Federālās konstitūcijas 28. pants paredz darbinieku,
darba devēju un to organizāciju tiesības apvienoties savu interešu aizsardzībai, tiesības
dibināt apvienības un tiesības iestāties šādās apvienībās, kā arī tiesības nestāties šādās
apvienībās. Atbilstoši šī panta otrajai daļai strīdi, kad vien iespējams, jārisina sarunu vai
mediācijas ceļā. Savukārt trešā daļa noteic, ka streiki un lokauti ir atļauti, ja tie ir saistīti
ar darba attiecībām un ja tie nav pretrunā ar prasībām uzturēt miermīlīgas darba attiecī
bas vai prasībām izmantot samierināšanas procedūras. 28. panta ceturtā daļa noteic, ka
noteiktām personu kategorijām ar likumu var aizliegt streikot.
21. Vācijas Pamatlikuma 9. pants garantē biedrošanās brīvību. Šī panta trešā daļa
paredz, ka ikvienam un jebkurā nozarē ir tiesības veidot apvienības darba un ekonomis
ko apstākļu aizsardzībai un uzlabošanai. Šīs tiesības aptver arī tiesības slēgt koplīgumus
un tiesības streikot.27

6. Satversmes 108. pantā ietverto tiesību
saistība ar citiem Satversmes pantiem
2 2 . Arodbiedrības ir viens no biedrību veidiem, līdz ar to Satversmes 108. pants ir kā
speciāla norma attiecībā pret Satversmes 10 2 . pantu, kurā garantēta biedrošanās brīvība.
27 Jarass H.D., Pieroth B. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. M ü n ch e n : Verlag
C.H. Beck, 2007, S. 279.-280.
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Arodbiedrību brīvība ietver sevī arī tiesības netikt diskriminētam, pamatojoties uz
dalībuarodbiedrībā vai dalību arodbiedrību darbībās. Tas nozīmē, ka dalība arodbiedrī
bāvai dalība arodbiedrību darbībās nedrīkst būt par pamatu atteikumam pieņemt darbā,
darbatiesisko attiecību izbeigšanai vai nelabvēlīgai attieksmei nodarbinātības laikā.28 Tā,
piemēram, šo iemeslu dēļ darba devējs nedrīkst noteikt mazāku algu, sliktākus darba
apstākļus, nepaaugstināt amatā u.tml. Šādas tiesības izriet arī no Satversmes 91. panta.
Tāpat Satversmes 108. pantā ietverto tiesību nodrošināšanai ir svarīgas citas cilvēka
pamattiesības, jo patiesi brīva arodbiedrību darbība var attīstīties tikai tad, ja tiek no
drošinātas citas cilvēka pamattiesības. īpaši nozīmīga arodbiedrību brīvības realizācijā ir
pulcēšanās brīvība un vārda brīvība ,29 jo arodbiedrību darbība bieži vien ir saistīta ar
sapulču, gājienu vai piketu organizēšanu, kā arī viedokļa paušanu citos veidos.

B . Satversm es 108. p an ta ģenēze
23.1922. gada Satversmes II daļas projektā arodbiedrību brīvība un tiesības slēgt
koplīgumus nebija tieši pieminēta. Projekts garantēja biedrošanās brīvību vispārīgi, ne
norādot uz konkrētiem biedrību veidiem.
Taču projekta 104. pantā bija noteiktas tiesības streikot. Jāatzīmē, ka projektā bija
paredzēti divi varianti attiecībā uz 104. pantu. Pirmajā variantā bija paredzēts, ka šis
pants tiek pieņemts šādā redakcijā: “Streiks ir likumīgs saimnieciskās cīņas līdzeklis. Strei
ka brīvības ierobežošana var notikt uz sevišķa likuma pamata.” Savukārt otrais variants
paredzēja izslēgt šo pantu no projekta teksta. Referents A. Kuršinskis skaidroja, ka tie
deputāti, kas komisijā esot atbalstījuši variantu izslēgt šo pantu no Satversmes, to esot
darījuši nevis tāpēc, ka viņi vispār būtu pret streiku brīvību un to ietveršanu konstitūcijā,
bet gan tāpēc, ka domāja, ka piedāvātā redakcija tiesību streikot nekādā ziņā nenodro
šinātu. Otrajā lasījumā notika plašas debates par šo pantu, galveno uzmanību pievēršot
tam, vai vispār Satversmē ir nepieciešams iekļaut tiesības streikot un vai streiks ir pie
ļaujams tikai kā saimnieciskās cīņas līdzeklis vai arī kā politiskās cīņas līdzeklis. Otrajā
lasījumā tika izteikts arī priekšlikums no piedāvātās 104. panta redakcijas svītrot vārdu
“saimnieciskās” un svītrot otro teikumu. Taču balsojumā atbalstu neguva neviens no
piedāvātajiem variantiem .30
Trešajā lasījumā bija iesniegti trīs priekšlikumi 104. pantam. Deputāts A. Bergs pie
dāvāja to izteikt šādā redakcijā: “Streiks ir likumīgs saimnieciskās cīņas līdzeklis. Streika

brīvības ierobežošana var notikt uz sevišķa likuma pamata. Sabiedriski nepieciešamos uz
ņēmumos streiks ir sodāms.” Deputāts M. Skujenieks bija iesniedzis šādu priekšlikumu:
“Streiks ir likumīgs saimnieciskās cīņas līdzeklis. Streika brīvību nosaka sevišķs likums.”
Savukārt deputāts F. Cielēns piedāvāja 104. pantā noteikt: “Streiks ir likumīgs cīņas lī28Gemigon B., Odero A., Guido H. Freedom o f association. Grām.: International labour standards. A global
approach. International Labour Office, 2002, p. 27; Digest of the Case Law of the European Committee of
Social Rights. Strasbourg: Council of Europe: European Committee of Social Rights, 2008, p. 50.
Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
theGoverning Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 13.-14.
30Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta
apspriešana un apstiprināšana. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,559.-596. lpp.
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dzeklis. Streika brīvību nodrošina sevišķs likums!’Taču neviens no priekšlikumiem trešajā
lasījumā neieguva balsu vairākumu .31
24. Ari izstrādājot P am atlikum u pārejas p eriod am , tajā arodbiedrību brīvība un tiesī
bas slēgt koplīgumus netika tieši minētas. Pamatlikuma projekta 45. pantā gan bija vispā
rīgi noteikta biedrošanās brīvība. Savukārt 40. pantā bija paredzētas tiesības streikot:"Strā
dājošiem ir tiesības streikot, aizstāvot savas ekonomiskās vai profesionālās intereses. Likums
nosaka šo tiesību ierobežojumus, lai garantētu sabiedrībai nepieciešamo dienestu darbību”
2 5 . K onstitucionālā likum a "C ilvēka un p ilso ņ a tiesīb as un pienākumi” 26. pants
bija faktiski identisks Pamatlikuma pārejas periodam 40. pantam un noteica: “Strādā

jošajiem ir tiesības streikot, lai aizstāvētu savas ekonom iskās vai profesionālās intereses.
Likums nosaka šo tiesību ierobežojumus, lai garantētu sabiedrībai nepieciešamo dienestu
darbību.” Šajā likumā arodbiedrību brīvība un tiesības slēgt koplīgumus nebija tieši mi
nētas. Taču likuma 31. pants garantēja biedrošanās brīvību.
2 6 . Satversmes VIII nodaļas izstrād es g aitā Tieslietu ministrija piedāvāja šādu re
dakciju: “Ikvienam strādājošam ir tiesības streikot. Izņēmumi pieļaujami tikai uz likuma
pam ata un tikai attiecībā uz sabiedrībai visnepieciešamākiem dienestiem .” Savukārt Lab
klājības ministrija bija iesniegusi šādu priekšlikumu: “Valsts aizsargā strādājošo tiesības

uz apvienošanos arodbiedrībās un profesionālās organizācijās savu sociālo un ekonomisko
tiesību aizstāvībai. Tiesības streikot likums var aizliegt tikai attiecībā uz sabiedrībai visne
pieciešamākajiem dienestiem.”
Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “P ar cilvēktiesībām” izstrādes komisijai
apspriešanai piedāvātajā projektā bija ietverta šāda redakcija: “Valsts garantē arodbied

rību brīvību, strādājošo tiesību uz koplīgumu un citādu kolektīvu rīcību, ieskaitot tiesību
streikot. Tiesību streikot likums var nepieļaut tikai attiecībā uz sabiedrībai visnepiecie
šamākiem dienestiem .” Komisijas 1997. gada 19. m aija sēdē no panta tika izslēgti vārdi
“citādu kolektīvu rīcību” kā pārāk nekonkrēts jēdziens, kuru nevarot nodefinēt.32 Izska
tot likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” Saeimā otrajā lasījumā no
panta tika izslēgts otrais teikums sakarā ar to, ka tiesību ierobežojum us šajā Satversmes
nodaļā regulē pēdējais pants .33

C . S a tv ersm e s 1 0 8 . p a n ta ju r i d is k ā k o n s t r u k c ija u n saturs
1. A ro d b ied rīb u b rīv īb a

1.1. Arodbiedrību brīvības subjekti
2 7 . Arodbiedrību brīvība attiecas uz ikvienu personu neatkarīgi no dzimuma ,34vese
lības stāvokļa,35 tautības, rases u.tm l. Tiesības veidot arodbiedrības attiecas gan uz valsts
31 Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta

apspriešana un apstiprināšana. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,907.-912. lpp.
32 Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 19. maija

protokols Nr. 11. Nav publicēts.
33 Latvijas Republikas 6 . Saeimas 1998. gada 27. augusta sēdes stenogramma. Pieejams: http://www.saeima.

h/tstenotst_98/st2708.html.
34 Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General comment No. 16 (2005). The equal right

of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights. Art. 3 of the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Para. 25.
35 Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General comment No. 5. Persons with disabilities.
Para. 26.
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sektorā, gan privātajā sektorā nodarbinātajiem. Savukārt Eiropas Sociālo tiesību komi
sija ir skaidrojusi, ka šīs tiesības attiecas ne tikai uz nodarbinātām personām, bet arī uz
personām, kas izmanto kādas ar darbu saistītas tiesības, kā, piemēram, pensionāri vai
bezdarbnieki.36
28.
Taču starptautiskie cilvēktiesību dokumenti paredz, ka var ierobežot atsevišķās
sfērās nodarbināto arodbiedrību brīvību. Tā, piemēram, ANO Starptautiskā pakta par
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 8 . pantā un Eiropas Cilvēktiesību kon
vencijas 11 . pantā noteikts, ka valsts var noteikt likumīgus ierobežojumus šo tiesību iz
mantošanā personām, kas ir bruņoto spēku, policijas vai valsts pārvaldes sastāvā. Savu
kārt ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 22. pants un
Eiropas Sociālās hartas 5. pants paredz ierobežojumus personām, kas ir bruņoto spēku
un policijas sastāvā, bet neparedz, ka arodbiedrību brīvību varētu ierobežot valsts pār
valdē nodarbinātajiem.
Tā kā Satversmē garantētais pamattiesību aizsardzības līmenis nevar būt zemāks
kā Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktais, tad jāsecina, ka Satversmes
108. pants neparedz, ka būtu pamats noteikt īpašus ierobežojumus valsts pārvaldē nodar
binātajiem. Tas izriet arī no Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju piemērošanas
prakses.37 Starptautiskās Darba organizācijas konvencija Nr. 151 “Par darba attiecībām
(valsts dienests)” gan pieļauj to, ka valsts likumā var noteikt, cik lielā mērā arodbiedrību
brīvība attiecas uz augsta līmeņa personālu, kuru funkcijas ir politikas veidošana un
vadība, kā arī personālu, kuru pienākumi ir slepena rakstura.38
Policijas darbiniekiem šādus ierobežojumus var noteikt, taču tas nenozīmē, ka poli
cijas darbiniekiem varētu pilnībā liegt veidot arodbiedrības.39
Eiropas Sociālo tiesību komisija ir atzinusi, ka personām, kas ir bruņoto spēku
sastāvā, var pilnībā aizliegt veidot arodbiedrības.40 Tas izriet arī no Starptautiskās
Darba organizācijas konvenciju piemērošanas prakses. Taču Starptautiskā Darba
organizācija norāda, ka pilnīgs arodbiedrību veidošanas aizliegums var attiekties ti
kai uz personām, kas tieši veic militāras funkcijas. Ja armijā ir arī personas, kas ir
nodarbinātas, piem ēram , arm ijas rūpnīcās, tad tām ir jānodrošina tiesības veidot
arodbiedrības.41

36Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 49.
37Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 46.-47.
38Starptautiskās Darba organizācijas 1978. gada konvencijas Nr. 151 “Par darba attiecībām (Valsts dienests)”
1. pants.
39Van Dijk P., Van Hoof G.J.H. Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. 2nd ed.
Deventer, Boston: Kluwer law and Taxation Publishers, 1990, p. 436; Digest of the Case Law of the European
Committee of Social Rights. Strasbourge: Council of Europe: European Committee of Social Rights, 2008,
p. 52. Skat. arī Satversmes tiesa. 2005-01-01.23.05.2005.
40Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 51.
41Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 48.-45.
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1.2. Tiesības veidot arodbiedrības un iestāties tajās
29 . Arodbiedrību brīvība ir viena no biedrošanās brīvības formām .42 Biedrošanās brivība ietver sevī tiesības veidot biedrības un tiesības iestāties jau izveidotās biedrībās.43
Tas attiecas arī uz arodbiedrību brīvību.
Valsts ir tiesīga noteikt, ka arodbiedrība ir jāreģistrē, taču reģistrācijas procedūrai ir
jābūt vienkāršai un ātrai. Ja par reģistrāciju ir jāmaksā nodeva, tai ir jābūt saprātīgai un
ne lielākai, kā tas ir nepieciešams reģistrēšanas administratīvo izdevumu segšanai. Valsts
var ari noteikt minimālo arodbiedrības dibināšanai nepieciešamo biedru skaitu, taču šis
skaits nedrīkst būt nepamatoti liels un faktiski radīt šķēršļus arodbiedrības izveidoša
nai.44 Tā, piemēram, prasība, lai arodbiedrībā būtu vismaz 50 biedru vai viena ceturtā
daļa pie attiecīgā darba devēja nodarbināto nav pieļaujama.45 Jebkurā gadījumā prasības
arodbiedrību reģistrācijai nedrīkst būt tādas, kas dotu iespēju valsts iestādēm patvaļīgi
atteikt reģistrāciju. Turklāt valstij ir jānodrošina tiesības pārsūdzēt lēmumus par atteik
šanos reģistrēt arodbiedrību neatkarīgā un objektīvā institūcijā.46
Tiesības iestāties arodbiedrībā nenozīmē, ka ikvienam ir tiesības kļūt par kādas kon
krētas arodbiedrības biedru, neskatoties uz šīs arodbiedrības iekšējiem noteikumiem.
Tiesības lemt par uzņemšanu un izslēgšanu ir pašām arodbiedrībām, un personas izteik
tā vēlme kļūt par biedru arodbiedrībām nav saistoša .47
30 . Arodbiedrību biedrība ietver sevī ari negatīvo brīvību, proti, tiesības nestāties
arodbiedrībā.48 Tas nozīmē, ka nedrīkst būt tā, ka darba tiesisko attiecību uzsākšanas
gadījumā persona automātiski kļūst par arodbiedrības biedru. Tāpat nedrīkst paredzēt,
ka visiem strādājošajiem ir jāmaksā biedra nauda arodbiedrībai neatkarīgi no tā, vai viņi
ir biedri vai nav. Ir jāaizliedz arī tā sauktā closed shop sistēma, kas paredz, ka noteiktās
sfērās var nodarbināt tikai arodbiedrību biedrus .49
3 1 . Arodbiedrību brīvība ietver arī arodbiedrību tiesības apvienoties organizācijās.
Latvijā, piemēram, ir izveidota Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Taču ar likumu
nevar noteikt, ka valstī vai kādā nozarē drīkst pastāvēt tikai viena arodbiedrību apvienī
ba .50 Arodbiedrībām un to apvienībām ir tiesības ari sadarboties vai pievienoties starp
tautiskām strādājošo organizācijām vai ari veidot tādas .51
jg Biedrošanās brīvība ir garantēta Satversmes 102. pantā.
i Spūle I., Tiļļa A. Biedrošanās brīvība. Rīga: Latvijas Republikas tiesībsargs, 2007,12.-13. lpp.
44 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Coundl of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 49.
45Mits M. Satversme Eiropas Cilvēktiesību standartu kontekstā. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9-12,74 lpp.
46 Gernigon B., Odero A., Guido H. Freedom o f association. Grām.: International labour standards.
A global approach. International Labour Office, 2002, p. 25.
47 Reid K. A Practitioners Guide to the European Convention on Human Rights. London: Sweet&Maxwdl,
2004, p. 313.
48IbidU p. 312; Digest of the Case Law ofthe European Committee ofSodal Rights. 1 September2008,p.50;
49 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 50.
50 Freedom of Association: Digest of décisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Goveming Body of the ILO. 5th éd. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 146.
i Gernigon B., Odero A., Guido H. Freedom of association. Grām.: International labour standards. AWM
approach. International Labour Office, 2002, p. 18.
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1.3. Arodbiedrību darbība
32. No arodbiedrību brīvības izriet prasība nodrošināt arodbiedrībām neatkarību ar
to organizāciju vai darbību saistīto jautājumu izlemšanā. Tas izriet no biedrību autono
mijas principa un attiecas gan uz biedru uzņemšanu, gan uz jautājumiem par arodbied
rības struktūru, finanšu līdzekļu izlietošanu u.c. Arodbiedrībām ir jānodrošina iespēja
brīvi izvēlēties vadītājus un pārstāvjus.52 Tāpat arodbiedrības ir tiesīgas brīvi izvēlēties
darbības līdzekļus - iesniegumu rakstīšanu valsts iestādēm, piketu, sapulču vai gājienu
rīkošanu, preses relīžu gatavošanu, kursu organizēšanu biedriem utt.53 Valsts norma
tīvajos aktos drīkst noteikt tikai formālas prasības arodbiedrību statūtiem un nedrīkst
paredzēt, ka valstij ir iepriekš jāapstiprina arodbiedrību statūti un iekšējie noteikumi.54
33. Arodbiedrību neatkarība nozīmē ne tikai to, ka valsts nevar iejaukties iepriekšmi
nēto jautājumu izlemšanā, bet arī to, ka ir jānodrošina arodbiedrību neatkarība no darba
devējiem. Darba devēji nedrīkst kontrolēt arodbiedrības.55
34. Valstij ir arī jānodrošina, lai arodbiedrību pārstāvji varētu piekļūt darba vietām
un arodbiedrības varētu arī tur noturēt sapulces.56 Tāpat valstij jānodrošina, lai arod
biedrību pārstāvjiem tiktu nodrošināts no darba brīvs laiks arodbiedrību aktivitāšu veik
šanai, nezaudējot darba samaksu vai pabalstus. Arodbiedrību pārstāvjiem ir jābūt iespē
jai tikties un runāt ar uzņēmumu vadību. Tāpat ir jānodrošina, lai arodbiedrības varētu
nodot strādājošiem informāciju un arodbiedrību dokumentus. Tomēr visas šīs garantijas
nedrīkst apdraudēt uzņēmuma efektīvu darbību.57
35. No arodbiedrību brīvības izriet arī valsts pienākums veikt konsultācijas gan ar
arodbiedrībām, gan darba devēju organizācijām par nodarbinātības, sociālās vai eko
nomikas politikas jautājumiem. Ārkārtīgi nozīmīgi ir konsultēties ar šīm organizā
cijām likumprojektu izstrādes gaitā.58 Taču tas nenozīmē, ka valdības pārstāvjiem ir
jākonsultējas ar ikvienu arodbiedrību valstī. Valdība var izvēlēties vairākas arodbied
rības, ar ko konsultēties. Noteikumiem par to, ar kādām arodbiedrībām valdība kon
sultējas, ir jābūt pamatotiem, skaidriem, objektīviem un iepriekš noteiktiem normatī
vajos aktos. Valstij ir jānodrošina arī iespēja pārbaudīt tiesā šo noteikumu ievērošanu. 59
52Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 49; Freedom of Association: Digest of decisions and prin
ciples of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: Inter
national Labour Office, 2006, p. 83.
53Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 106.-108.
54 Gemigon B., Odero A., Guido H. Freedom o f association. Gram.: International labour standards.
A global approach. International Labour Office, 2002, p. 25.
“ Ibid., p. 19.
56Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. 01.09.2008., p. 51.
57 Gemigon B., Odero A., Guido H. Freedom of association. Gram.: International labour standards.
A global approach. International Labour Office, 2002, p. 20.
“ Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 215.-217.
59 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 51.
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Arodbiedrību tiesības brīvi darboties ietver arī tiesības uz kolektīvajām sarunām un tie
sības streikot.60
36. Visnopietnākā iejaukšanās arodbiedrību darbībā ir tad, ja valsts aptur arodbiedrī
bas darbību vai likvidē to. Līdz ar to valsts to var darīt tikai tiesas ceļā .61

2. Tiesības slēgt k oplīgum us
2.1. Tiesīgie subjekti
37. Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas principā tiesības slēgt koplīgumus
paredz arodbiedrībām un tikai tādu neesamības gadījumā pieļauj, ka koplīgumu slēgt
var ari strādājošo pārstāvji. Tas ir noteikts ar mērķi, lai darbinieku pilnvarotu pārstāvju
esamība netiktu izmantota, lai apdraudētu arodbiedrību vai to pārstāvju lomu.62
Lai tiesības slēgt koplīgumus būtu patiesi nodrošinātas, arodbiedrībām ir jābūt ne
atkarīgām, proti, tās nedrīkst kontrolēt darba devējs vai darba devēju organizācijas un
kolektīvo sarunu procedūrai jānotiek bez valsts iestāžu nepam atotas iejaukšanās.63Valsts
var noteikt, ka arodbiedrībām, lai tās varētu piedalīties kolektīvajās sarunās, ir jāpārstāv
noteikta strādājošo daļa. Taču šāda prasība nedrīkst pārmērīgi ierobežot arodbiedrību
tiesības piedalīties kolektīvajās sarunās. Noteikumiem par to, kāda strādājošo daļa ir
jāpārstāv arodbiedrībai, lai piedalītos kolektīvajās sarunās, ir jābūt noteiktiem ar likumu,
tiem jābūt objektīviem un saprātīgiem un ir jābūt iespējai vērsties tiesā, lai prasītu to
ievērošanu, tādējādi nodrošinot aizsardzību pret patvaļīgu atteikšanos ļaut arodbiedrībai
piedalīties kolektīvajās sarunās .64
Tiesības uz kolektīvajām sarunām ir piemērojamas gan privātajam sektoram, gan
valsts uzņēmumiem, gan valsts iestādēm .65 Turklāt kolektīvajām sarunām jābūt iespē
jamām jebkurā līmenī - uzņēmuma vai institūcijas līmenī, nozares līmenī, reģionālā
līmenī vai nacionālā līmenī .66
38. To, cik lielā mērā tiesības uz kolektīvajām sarunām tiek attiecinātas uz valsts die
nestā esošajām personām, valsts ir tiesīga noteikt ar likumu .67 Taču jāņem vērā, ka par
valsts dienestā esošu personu uzskata nevis jebkuru valsts nodarbināto personu, bet gan
60 Craven M.C.R. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Perspective on its
Development Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 2 56.-257; Gemigon B., Odero A., Guido H. Freedom of asso
ciation. Gram.: International labour standards. A global approach. International Labour Office, 2002, p. 26.
61 Gemigon B., Odero A., Guido H. Freedom o f association. Grām.: International labour standards.
A global approach. International Labour Office, 2002, p. 27.
62 Starptautiskās Darba organizācijas 1981. gada konvencijas Nr. 154 “Konvencija par kolektīvo pārrunu
atbalstīšanu” 3. panta otrā daļa.
63 Gemigon B„ Odero A., Guido H. Collective bargaining. Grām.: International labour standards. A global
approach. International Labour Office, 2002, p. 32.
64 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 54.
65 Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006. p. 178.
66 Gemigon B., Odero A., Guido H. Collective bargaining. In: International labour standards. A global ap
proach. International Labour Office, 2002, p. 33.
67 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 54.
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tikai tās personas, kas iesaistītas valsts pārvaldīšanā (administration o f the State). Ir jā
nošķir, no vienas puses, valsts dienestā esošās personas, kuru funkcijas ir valsts pārval
dīšana (t± , valsts amatpersonas, kuras ir nodarbinātas ministrijās un tamlīdzīgās valsts
institūcijās), kā arī amatpersonas, kuras pilda palīgfunkcijas saistībā ar valsts pārvaldī
šanu, un, no otras puses, citas personas, kurus nodarbina valsts, valsts uzņēmumi vai
autonomas publiskas institūcijas. Tas, ka valsts nodarbināta persona ir tā saucamā baltā
apkaklīte, automātiski nenozīmē, ka šī persona ir iesaistīta valsts pārvaldīšanā.68 Tāpat
nav pamata uzskatīt, ka skolotāji veiktu tādas funkcijas, ko varētu uzskatīt par valsts pār
valdīšanu, jo skolotāju funkcijas tiek veiktas arī privātajā sektorā. Līdz ar to skolotājiem,
pat ja viņi tiek valstī uzskatīti par valsts dienestā esošām personām, ir tiesības uz kolek
tīvajām sarunām. Tiesības uz kolektīvajām sarunām ir arī gaisa satiksmi kontrolējošām
personām, valsts un pašvaldību slimnīcās nodarbinātajiem, vēstniecību personālam, kas
nolīgts attiecīgajā valstī .69
Arī uz valsts nodarbinātajām personām attiecas līgumslēdzēju autonomijas princips,
tomēr publiskā sektora īpatnības prasa zināmu elastīgumu šī principa piemērošanā. Līdz
ar to likums, kas ļauj parlamentam vai kompetentai budžeta iestādei noteikt augšējo un
apakšējo robežu sarunām par algām, noteikt kopējo finansējuma apjomu, kura ietvaros
var slēgt koplīgumu, vai kas ļauj par finansēm atbildīgajai iestādei piedalīties kolektīva
jās sarunās kopā ar tiešo darba devēju, nepārkāpj tiesības uz kolektīvajām sarunām, ja
vien kolektīvajām sarunām tiek saglabāta pietiekami liela nozīme. Tomēr ir būtiski, lai
strādājošiem un viņu organizācijām būtu iespēja pilnvērtīgi piedalīties šo ierobežojumu
noteikšanā, kas ietver to, ka viņiem ir pieejama visi finanšu, budžeta un citi dati, kas ļauj
novērtēt situāciju.
Tiesības uz kolektīvajām sarunām tiek pārkāptas, ja ekonomiskās situācijas dēļ valsts
vienpusēji noteic, ka algu pieaugums nevar pārsniegt noteiktu procentu, un aizliedz
jebkādas kolektīvās sarunas. Publiskajā sektorā var būt nepieciešams pārbaudīt pieeja
mos resursus, jo šie resursi ir atkarīgi no valsts budžeta un koplīguma darbības periods
var nesakrist ar budžeta periodu. Tomēr valstij, cik vien iespējams, ir jādod priekšroka
kolektīvajām sarunām kā līdzkelim nodarbinātības noteikumu noteikšanai publiskajā
sektorā. Ja pastāvošie apstākļi to nepieļauj, tad kolektīvās sarunas ierobežojošiem pasā
kumiem ir jābūt ierobežotiem laikā un jānodrošina visvairāk skarto strādājošo dzīves
līmeņa aizsardzība. Citiem vārdiem sakot, ir jānodrošina taisnīgs un saprātīgs kompro
miss starp nepieciešamību saglabāt, cik vien iespējams, līgumslēdzēju autonomiju, no
vienas puses, un valsts nepieciešamību veikt pasākumus budžeta problēmu atrisināšanai,
no otras puses.70
2 .2 . B rīv u u n brīvprātīgu sarunu princips
39.
Valstij normatīvajos aktos ir jāatzīst strādājošo un darba devēju tiesības regulēt
savas attiecības ar koplīgumu palīdzību. Ja tas ir nepieciešams, it īpaši, ja kolektīvo sa68Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006. p. 178.-179.
• Ibid., p. 181.
70Ibid., p. 207.
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runu prakse pati par sevi pietiekami neattīstās, valstij ir pienākums veicināt koplīgumu
slēgšanu. Tomēr, lai kādi būtu šie pasākumi, ar kuriem valsts veicina koplīgumu slēgša
nu, kolektīvajām sarunām ir jāpaliek brīvām un brīvprātīgām. Kolektīvu sarunu veicinā
šanai nedrīkst izmantot piespiedu līdzekļus.71
40. Tiesības uz kolektīvajām sarunām tiek pārkāptas, ja valsts vienpusēji var iero
bežot to jautājumu loku, uz kuriem kolektīvās sarunas attiecināmas. Kolektīvo sarunu
priekšmets var būt algas, pabalsti, darba laiks, atvaļinājums, personu loks, uz ko attiek
sies koplīgums, pieejas darba vietām nodrošināšana arodbiedrībām u.c. Likums nedrīkst
noteikt, ka šie jautājumi nav kolektīvo sarunu priekšm ets .72
Tādi ierobežojumi attiecībā uz nākotnē slēdzamo koplīgumu saturu (it īpaši attiecībā
uz algām), kurus valsts nosaka ekonomikas stabilizācijas vai strukturālu reformu gadīju
mā imperatīvu ekonomisku apsvērumu dēļ, ir pieļaujami vienīgi tad, ja tie atbilst šādām
prasībām: tie tiek piemēroti kā izņēmuma līdzeklis un tikai nepieciešamajā apmērā, ne
pārsniedz saprātīgu laika periodu, un tos pavada atbilstošas garantijas, kas vērstas uz to*
lai nodrošinātu strādājošo dzīves līmeņa efektīvu aizsardzību, it īpaši to strādājošo, kas
būs visvairāk skarti.73 Turklāt jau noslēgta koplīguma darbības apturēšana vai atcelšana ar
vienpusēju valsts rīkojumu bez pušu piekrišanas ir pretrunā ar brīvu un brīvprātīgu saru
nu principu. Ja valsts vēlas, lai koplīguma noteikumi tiktu saskaņoti ar valsts ekonomikas
politiku, tai ir jāmēģina pārliecināt puses brīvprātīgi ņem t vērā šādus apsvērumus.74
41. Tāpat pretrunā ar brīvu un brīvprātīgu sarunu principu ir likums, kas ļauj darba
devējam vienpusēji grozīt parakstītu koplīgumu vai pieprasīt tā pārskatīšanu .75 Arī valsts
iestāžu iesaistīšanās koplīguma sagatavošanā nav savienojama ar brīvu un brīvprātīgu
sarunu principu, izņemot gadījumu, kad šī iesaistīšanās izpaužas tikai kā tehniskas palī
dzības sniegšana. Tomēr ir pieļaujama valsts iestāžu iesaistīšanās koplīguma slēgšanā, ja
pēc ilgstošām un neauglīgām sarunām citādi nav iespējams izkļūt no strupceļa.76
42. Kolektīvo sarunu gadījumā ar likumu var noteikt, ka samierināšanas un mediācijas procedūru izmantošana ir obligāta, ja vien tiek noteikti saprātīgi termiņi. Taču
noteikums, ka obligāti ir jāizmanto šķīrējtiesa, ja puses nepanāk vienošanos, principā ir
pretrunā ar kolektīvo sarunu brīvprātīgo raksturu un ir pieļaujama tikai:
1) attiecībā uz būtiskajiem dienestiem šī jēdziena šaurākajā nozīmē (tie, kuru pār
traukšana var apdraudēt dzīvību, drošību vai veselību visai sabiedrībai vai tās daļai);
2 ) attiecībā uz valsts dienestā esošajām personām , kas ir iesaistītas valsts
pārvaldīšanā;
71 Digest of the Case Law of the European Committee o f Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 54; Gemigon B., Odero A., Guido H. Collective bargaining.
In: International labour standards. A global approach. International Labour Office, 2002, p. 33.
72 Freedom of Association: Digest of décisions and principles o f the Freedom of Association C om m ittee of
the Goveming Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006. p. 182.-183.
73 Gemigon B., Odero A., Guido H. Collective bargaining. Grâm.: International labour standards. A global
approach. International Labour Office, 2002, p. 37.
74 Freedom of Association: Digest of décisions and principles o f the Freedom of Association Com m ittee of
the Goveming Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006. p. 201.
75 Ibid., p. 188.
76 Ibid., p. 199.
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3) ja pēc ilgām un neauglīgām sarunām ir skaidrs, ka no strupceļa nevar izkļūt bez

valsts iestāžu iniciatīvas;
4 ) akūtas nacionālās krīzes gadījumā .77
Pienākums obligāti izm antot šķīrējtiesas procedūru ir pārkāpums gan tad, ja likums
ļauj vienai strīda pusei nodot strīdu šķīrējtiesai bez otras puses piekrišanas, gan arī tad,
ja likums ļauj kādai valsts institūcijai nodot strīdu šķīrējtiesai bez vienas vai abu pušu
piekrišanas.78
2.3. K olektīvo sa ru n u n o rise u n koplīgum a saistošais raksturs
43. Lai kolektīvās sarunas būtu ne tikai formālas, bet ari patiesi efektīvas, ir jānodro
šina, lai pusēm būtu pieejama informācija, kas nepieciešama. Darba devējiem gan pri
vātajā, gan publiskajā sektorā pēc strādājošo organizāciju pieprasījuma ir jāsniedz infor
mācija par ekonomisko un sociālo situāciju attiecīgajā uzņēmumā, institūcijā, nozarē,
teritorijā, lai sarunas nebūtu formālas, bet efektīvas. Ja šādas informācijas atklāšana var
kaitēt uzņēmumam, tās atklāšana var būt atkarīga no nosacījuma, ka otra puse apņemas
nodrošināt tās konfidencialitāti nepieciešamajā apmērā. Par atklājamās informācijas ap
jomu puses var vienoties. A rī valsts iestādēm ir jāatklāj nepieciešamā informācija par
ekonomisko un sociālo situāciju valstī vai attiecīgajā nozarē tādā apjomā, kas nekaitē
valsts interesēm.79
44. Kolektīvo sarunu procesā ir jāievēro labas ticības princips. Labas ticības princips
nozīmē, ka gan darba devēji, gan arodbiedrības kolektīvās sarunas ved labā ticībā un
pieliek visus spēkus, lai panāktu vienošanos. Turklāt patiesas un konstruktīvas sarunas ir
svarīgas, lai izveidotu un uzturētu uzticēšanos starp pusēm .80
45. Noslēgtie koplīgum i ir saistoši to slēdzējiem, un to mērķis ir noteikt tādus
darba noteikumus un apstākļus, kas būtu labvēlīgāki nekā likumā noteiktie. Indivi
duāliem darba līgum iem nav dod am a priekšroka, izņemot gadījumu, ja tas satur lab
vēlīgākus noteikumus nekā koplīgum s .81 Tomēr, ja uzņēmums piedāvā labākus nosa
cījumus individuālajos d arba līgum os tiem strādājošiem, kas nepieder arodbiedrībai,
kas noslēgusi koplīgumu, tas rad a diskriminējošu situāciju un apdraud arodbiedrību
brīvību.82

77Gernigon B., Odero A., Guido H. Collective bargaining. Gràm.: International labour standards. A global
approach. International Labour Office, 2002, p. 37.
78Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 55.
79Gernigon B., Odero A., Guido H. Collective bargaining. Gram.: International labour standards. A global
approach. International Labour Office, 2002, p. 35.
MFreedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006. p. 178.
81Gernigon B., Odero A., Guido H. Collective bargaining. Gram.: International labour standards. A global
approach. International Labour Office, 2002 , p. 36.
82Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 211
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3. Tiesības streik o t
3.1. Tiesīgie subjekti
46. Valsts var noteikt, ka pieteikt streiku var tikai arodbiedrības, ja arodbiedrību di
bināšanai nav noteiktas nesamērīgas prasības. Taču valsts nedrīkst noteikt, ka streiko
drīkst pieteikt tikai arodbiedrības ar vislielāko pārstāvniecību; tas būtu tiesību streikot
pārkāpums.83 Kad streiks ir pieteikts, ikvienam strādājošajam neatkarīgi no tā, vai viņij
vai nav tās arodbiedrības biedrs, kas pieteikusi streiku, ir tiesības piedalīties streiki*
47. Tiesības streikot ir ari valsts dienestā esošajiem. Līdz ar to pilnīgs aizliegumi
streikot valsts dienestā esošajiem ir uzskatāms p ar tiesību streikot pārkāpumu. Valsu
dienestā esošajiem ir jābūt tiesībām pārtraukt darbu, un nav pietiekami, ja valsts die
nestā esošajiem tiek atļauts pieteikt streiku tikai simboliski, nepārtraucot darbu. Tomēr
noteiktām valsts dienestā esošo personu kategorijām tiesības streikot var ierobežot Tb
var būt personas, kuru pienākumi ir tieši saistīti, piem ēram , ar valsts drošību, vispā
rējām interesēm.85 Ierobežot vai pat aizliegt streikot var, piemēram, tiesnešiem, muita
darbiniekiem.86 Streiku likuma 16. pants noteic, ka streikot ir aizliegts tiesnešiem, pro
kuroriem, policijas darbiniekiem, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
darbiniekiem, robežsargiem, valsts drošības iestāžu darbiniekiem, ieslodzījuma vieto
uzraugiem un personām, kas dienē Nacionālajos bruņotajos spēkos.

3.2. Priekšnosacījumi streikam
48. Streiks ir pēdējais un galējais līdzeklis strādājošo interešu aizstāvībai, un streiks
nav pašmērķis. Streikošanas tiesību īstenošana ir saistīta ar noteiktu apstākļu un nosa
cījumu kopumu, kas liecina par kolektīvā darba strīda atrisināšanas neiespējamību. Ie
spēja īstenot minētās tiesības pastāv tikai tad, ja kolektīvajā interešu strīdā nav panākta
vienošanās un samierināšanās.87
49. Tiesības streikot nepārkāpj tas, ka ir noteikts, ka koplīgumi ir sociālā miera ilgu
mi, kuru darbības laikā streiki ir aizliegti Tom ēr ir jākonstatē, ka tā ir nepārprotama sociālo partneru griba noteikt šādu pienākumu ievērot m ieru .88 Tomēr, ja aizliedz streiko
koplīguma darbības laikā, tad ir jānodrošina iespēja šajā laikā strīdus risināt ar neieinte
resētu un ātru mehānismu palīdzību."
® Digest of the Case Law of the European Committee o f Social Rights. Strasbourg: Council of Europe
European Committee of Social Rights, 2008, p. 56; Freedom o f Association: Digest of decisions and prindplB
of the Freedom of Association Committee of the Governing Body o f the ILO. 5th ed. Geneva: Intematkwi
Labour Office, 2006, p. 110.
14 Digest of the Case Law of die European Committee o f Social Rights. Strasbourg: C o u n c il of Europe
European Committee of Social Rights, 2008, p. 56.
* Ibid, p. 57.
* Freedom of Association: Digest of decisions and principles o f the Freedom of Association Committal
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 119.
17Satversmes tiesa. 2006-42-01.16X15.2007.
“ Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe
European Committee of Social Rights, 2008, p. 57.
mFreedom of Association: Digest of decisions and principles o f the Freedom of Association ComnnBcf|
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 111.
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50. Valstij ir tiesības noteikt procedūru, kas ir jāievēro streika pieteikšanai Tomēr

procesuālās prasības streika pieteikšanai nedrīkst būt tik sarežģītas, ka streiku pieteikt
gandrīz nav iespējams.90
Par tiesību streikot pārkāpumu nav uzskatāms tas, ka pirms streika pieteikšanas ir
iespēja izmantot samierināšanas vai strīdu izšķiršanas mehānismus, ja šo mehānismu
izmantošana ir brīvprātīga un tas faktiski nenoved pie streika pieteikšanas neiespēja
mības. Līdz ar to noteikums, ka streiks tiek atlikts uz zināmu laika periodu, lai strīda
dalībniekiem būtu iespēja mēģināt panākt strīda risinājumu ar samierināšanas vai mediārijas palīdzību, nav uzskatāms par tiesību streikot pārkāpumu. Taču samierināšanas un
mediārijas mehānismiem ir jābūt tādiem, kas ir ātri un nodrošina objektivitāti91 Savu
kārt prasība pirms streika uzsākšanas obligāti izmantot strīdu izšķiršanas mehānismus
ir tiesību streikot pārkāpums, un šāda prasība var būt pieļaujam tikai attiecībā uz valsts
dienestu vai sabiedrībai nepieciešamajiem dienestiem šaurā nozīmē. Tāpat pārkāpums
ir tad, ja strīdu izšķiršanas mehānismi obligāti ir jāizmanto pēc vienas no strīda pusēm
pieprasījuma.92
Valsts var noteikt, ka streiks ir jāpiesaka noteiktu laika periodu pirms streika uzsāk
šanas, ja vien šis periods ir saprātīgs. Tas, cik ilgs šis periods drīkst būt, ir atkarīgs no no
zares, kurā tiek pieteikts streiks. Ja runa ir par sabiedrībai nepieciešamajiem dienestiem,
tad ir pieļaujams pat 40 dienu ilgs periods.93
Valsts var noteikt, ka streiku var pieteikt tikai tad, ja tam ir piekritusi noteikta daļa
strādājošo. Taču balsošanas metode, kvorums un pieprasītais balsu skaits nedrīkst būt
nesamērīgi ierobežojošs.94 Tiesības streikot tiktu pārkāptas, ja streika pieteikšanai būtu
nepieciešamas divas trešdaļas no arodbiedrības biedru balsīm vai vairāk nekā puse strā
dājošo balsis.95

3.3. Sabiedrībai nepieciešamie dienesti
51. Ir pieļaujams ierobežot tiesības streikot sabiedrībai nepieciešamajos dienestos, jo
streiks Šajos dienestos var radīt apdraudējumu sabiedrības interesēm, valsts drošībai vai
sabiedrības veselībai. Tomēr pilnīgs aizliegums streikot šajos dienestos, it īpaši, ja šie die
nesti ir definēti ļoti plaši (piemēram, enerģētikas vai veselības nozare), tiek uzskatīts par
nesamērīgu ierobežojumu. Līdz ar to pieļaujams ir tikai tas, ka tiek noteikts pienākums
šajos dienestos nodrošināt pakalpojumus vismaz minimālā līmeni 96
"Ibid, p. 114
" Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of thelLO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 114.
” Ibid, p. 116.-117.
” Ibid, p. 115; Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights, Strasbourg^ Council of
Europe; European Committee of Social Rights, 2008, p. 57.
" Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe
European Committee of Social Rights, 2008, p. 57.
* Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 115
* Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 57.

545

i u p , p a n id

52. Sabiedrībai nepieciešamo dienestu jēdziens nav absolūts un var būt atkarīgs no
katras valsts konkrētajiem apstākļiem, 'liirklāt, ja streika ilgums pārsniedz noteiktu laika
periodu, tad var būt tā, ka par sabiedrībai nepieciešamu dienestu sāk uzskatīt kaut kotādu
kas parasti netiek uzskatits par šādu dienestu. Tā, piemēram, atkritumu savākšanas die.
nests var kļūt par sabiedrībai nepieciešamu dienestu, ja streiks sasniedz noteiktu ilgumu,»
53. Starptautiskā Darba organizācija par sabiedrībai nepieciešamiem dienestiemIr
atzinusi šādus dienestus: slimnīcas, elektrības apgādes pakalpojumi, ūdens apgādes pa.
kalpojumi, tālruņu pakalpojumi, policija, ugunsdzēsēji un bruņotie spēki, ieslodzījuma
vietās nodarbinātie, pārtikas nodrošināšana skolniekiem un skolu uzkopšana, gaisa sa*
tiksmes kontrole. Starptautiskā Darba organizācija ir norādījusi, ka par sabiedrībai nepieciešamiem dienestiem nav uzskatāms radio un televīzija, ostas, bankas, lielveikall un
izklaides parki, metālapstrādes un kalnrūpniecibas nozare, lidotāji, dzelzceļa pakalpoju
mi, degvielas ražošana, transportēšana un izplatīšana, metro, pasts, viesnīcas, celtniecī
ba, automašīnu ražošana, izglītības nozare u.c.M
54. Tomēr ne visiem, kas nodarbināti sabiedrībai nepieciešamajos dienestos, drīkst
aizliegt streikot. Tā, piemēram, streikošanas aizliegums nebūtu attiecināms uz slimnīcas
dārznieku. T\irklāt, ja tiek aizliegts streikot sabiedrībai nepieciešamajos dienestos, tadSim
personām ir jānodrošina iespēja strīdu risināšanai izmantot atbilstošus objektīvus unātrus
samierināšanas un strīdu izšķiršanas mehānismus, kuru izlemtais tiek īstenots.**
3.4. Streika pārtraukšana un tiesas kontrole
55. Tiesības pasludināt streiku par prettiesisku nevar būt valdībai, bet gan tikai ne
atkarīgai institūcijai, kurai uzticas iesaistītās puses.100 Līdz ar to tas, ka tiesa lemj par
streika likumību, ir uzskatāms par tiesību streikot ierobežojumu, taču, kā norādījusi Sat
versmes tiesa, tiesai ir tiesības lemt par streika likumību un šis apstāklis pats par sevi
nav nepieļaujams streika ierobežojums.101 Lai ierobežojums būtu pieļaujams, tamirjābūt
noteiktam ar likumu, jākalpo leģitima mērķa sasniegšanai un jābūt samērīgam.10*
56. Satversmes tiesa ir ari norādījusi, ka streika atlikšanu uz saprātīgu laiku sakari
ar tādas lietas izskatīšanu tiesā par streika likumību, kas noslēdzas ar galīgu un nepār
sūdzamu spriedumu, nevar uzskatīt par tiesību streikot pārkāpumu. Satversmes tiesair
atzinusi, ka septiņas dienas ir saprātīgs laika periods.101 Taču tas, ka tiesa var lemt parto,
vai streiks nav pāragrs, ir pārkāpums.104
” Freedom of Association; Digest of decisions and principle« of the Freedom of Aiaodatlon Committeeof
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 119., 122.
"Ibid., p. 120.-121.
99 Freedom of Association: Digest of decisions and principle! of the Preedom of Aiaodatlon Committeeof
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 122.
100Ibid., p. 128.
101Satversmes tiesa. 2006-42-01.16.05.2007.
101 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Right«. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Right«, 2008, p. 56; Satversme« tiesa; 2006-42*01.16.05.2007. | punkU.
m Satversmes tiesa. 2006-42-01.16.05.2007.
I Digest of the Case Law of the European Committee o f Social Rights. Strasbourg: Council of Europe;
European Committee of Social Rights, 2008, p. 55.
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57. Citu darbinieku nolīgšana ar mērķi pārtraukt streiku, ja tas attiecas uz dienes
tiem un nozarēm, kas nav sabiedrībai nepieciešamie dienesti šī jēdziena šaurākajā no
zīmē, ir nopietns arodbiedrību brīvības pārkāpums. Tas attiecas arī uz bruņoto spēku
vai citu personu grupu nodarbināšanu streikojošo vietā. Taču, ja vispārējs un ilgstošs
streiks būtiskos ekonom ikas sektoros var radīt draudus iedzīvotāju dzīvībai, veselībai
vai personiskajai drošībai, ir pieļaujam a pavēle atsākt darbu, ja vien tā tiek attiecināta uz
konkrētu strādājošo kategoriju. C itos gadījum os pavēle atsākt darbu ir uzskatāma par
arodbiedrību brīvības pārkāp um u .105
58. Policijas izm antošana streika pārtraukšanai ir tiesību streikot pārkāpums. Taču
lr pie|aujams, ka policija uztur sabiedrisko kārtību streika laikā. Spēka lietošana streika
gadījumā ir pieļaujama tikai rupju likuma un sabiedriskās kārtības pārkāpumu gadīju
mos. Spēka lietošanai šādos gadījum os ir jābūt samērīgai ar apdraudējumu un valdībai
Ir jānodrošina, lai atbildīgās iestādes saņem tu atbilstošus rīkojumus, kas ļautu izvairī
ties no pārmērīgas vardarbības, m ēģinot kontrolēt dem onstrācijas, kas var apdraudēt
sabiedrisko kārtību.106
3.5. Streika sekas

59. Sankciju piem ērošan a sarodbiedrībām vai arodbiedrību biedriem par likumīga
streika organizēšanu ir rupjš arodbiedrību brīvības pārkāpums. Nevienu nedrīkst sodīt
par likumīgu streikošanu vai likum īgas streikošanas mēģinājum u.107 Strādājošiem, kuri
nav tās arodbiedrības biedri, kura pieteica streiku, bet kuri piedalījās streikā, ir jānodro
šina tāda pati aizsardzība kā arodbiedrības biedriem .108
60. Vienlaikus arodbiedrību brīvība neaizsargā tiesību streikot ļaunprātīgu izmanto
šanu, Līdz ar to par prettiesiskām darbībam streika laikā var paredzēt sodus, taču tiem
jābūt samērīgiem. P iem ēram , par nesam ērīgu tiks uzskatīts brīvības atņemšanas sods
par miermīlīgu streiku, arodbiedrību darbības aizliegšana par streiku sabiedrībai nepie
ciešamajos dienestos vai soda nauda 5 0 0 vai 1000 m inim ālo mēnešalgu apmērā arod
biedrībai par ļaunprātīgu tiesību streikot izm antošanu.109
61. Streika laikā strādājošie nereti rīko piketus pie savām darba vietām. Ja strādājošie
piedalās streikā un uzstājīgi, bet m ierm īlīgi aicina citus strādājošos netuvoties darba vie
tai, to nevar uzskatīt par prettiesisku rīcību vai ļaunprātīgu tiesību streikot izmantošanu.
Taču par prettiesisku rīcību var uzskatīt to, ka piketa laikā tiek lietota vardarbība pret
nestreikojošajiem vai citād i piespiedu līdzekļi, kas aizskar nestreikojošo tiesības strādāt.
Tāpat streikojošajiem ir jārespektē vadības tiesības ieiet uzņēm um a telpās.110
1 Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
theGoverning Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 129.
I Ibid., p. 131.
107Ibid., p. 133.
1 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe:
European Committee of Social Rights, 2008, p. 58.
I Freedomof Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of
theGoverning Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 135.
| Ibid., p. 132.
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62.
Par sankciju ir uzskatāma ari darba tiesisko attiecību izbeigšana streika dēļ. Strei
ku nedrīkst uzskatīt par darba līguma pārkāpšanu. Līdz ar to streikošana nedrīkst būt
iemesls darba tiesisko attiecību izbeigšanai.111 Strādājošā atlaišana streikošanas dēļ ir mskatāma par diskrimināciju, pamatojoties uz dalību arodbiedrību darbībā, un arodbied
rību brīvības pārkāpumu. Turklāt nav svarīgi, vai atiaišana notiek streika laikā, pēc strei
ka vai pat pirms streika. Nav pieļaujama jebkāda atlaišana, kuras mērķis ir kavēt streiku
vai sodīt par streikošanu.112 Taču par pārkāpumu netiek uzskatīts tas, ja ir paredzēts, ka
streika laikā formāli darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, tomēr pēc streika visi strei
kojošie tiek pilnībā atjaunoti darbā un netiek ietekmētas arī viņu iepriekš iegūtās tiesības
uz pensijām, brīvdienām u.tml.113
63.
Par arodbiedrību brīvības pārkāpumu netiek uzskatīts tas, ka streikojošiem netiek
aprēķināts un izmaksāts atalgojums par streika dienām .114 Taču ieturējumi no streiko
jošo atalgojuma nedrīkst pārsniegt atalgojumu par streika periodu .115 Ja ieturējums no
atalgojuma ir lielāks nekā atalgojums, kas atbilst streika laikam, tad to var uzskatīt par
sodīšanu par streikošanu un tas nav pieļaujams.116 Par arodbiedrību brīvības pārkāpumu
tiek uzskatīts tas, ka strādājošiem, kas nepiedalījās streikā, tiek piešķirti kādi papildu
labumi.117 Nav pieļaujams ari noteikt, ka strādājošiem būs jāstrādā virsstundas, lai kom
pensētu streika laikā iekavēto.118

111Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association C om m ittee of
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 58.
112Ibid., p. 134.
113 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe.
European Committee of Social Rights, 2008, p. 58.
H Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association C om m ittee o
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006, p. 132.
1.5 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. Strasbourg: Council of Europe
European Committee of Social Rights 2008, p. 58.
,
1.6 Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Com m ittee
the Governing Body of the ILO. 5th ed. Geneva: International Labour Office, 2006. p. 133.
1.7 Ibid., p. 136.
"'Ibid., p. 134.
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109. Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu
vecuma, darbnespējas, bezdarba
uncitos likumā noteiktajos gadījumos.
A n ita Kovaļevska
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A. Ievads
1. Tiesību uz sociālo nodrošinājumu būtība
1.

Tiesības uz sociālo nodrošinājumu ir viens no raksturīgākajiem sociāli atbildīgas
valsts principa elementiem.1 Šo tiesību mērķis ir kalpot sociālā taisnīguma un sociālās
drošības īstenošanai un cilvēka cienīgas eksistences nodrošināšanai.2 Turklāt sociālās
drošības pasākumiem ir ne tikai ekonomiskā funkcija - aizstāt ienākumu zudumu,
‘Satversmes tiesa. 2009-08-01. „26.11.2009.14. punkts.
Satversmes tiesa. 2000-08-0109. 13.03.2001. Secinājumu daļa; Satversmes tiesa. 2009-43-01. 21.12.2009.
31.2. punkts.
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bet arī sociālā funkcija - nodrošināt indivīdu iespējas saglabāt pilnvērtīga sabiedrības
locekļa statusu.3
Satversmes tiesa, skaidrojot Satversmes 109. pantā ietverto sociālā nodrošinājuma
jēdzienu, ir norādījusi, ka ar to ir saprotami dažādi sociālās drošības pasākumi, tostarp
sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība.4
2. Tiesību uz sociālo nodrošinājumu vēsturiskā attīstība
2. Tiesību uz sociālo nodrošinājumu vēsturiskā izcelsme tiek saistīta ar industriālo
revolūciju, kad agrāro sabiedrību nomainīja urbanizēta un industriāla sabiedrība, kuru
raksturoja algotu strādnieku esamība. Tas nesa līdzi arī lielu ekonomisko nedrošībuit
īpaši vecuma, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma gadījumā. Līdz ar to radās nepie
ciešamība pēc sociālās drošības sistēmas. Vācijā Bismarks tādu ieviesa jau 19. gadsimta
beigās.51944. gadā tiesības uz sociālo nodrošinājumu bija ietvertas jau 27 valstu konsti
tūcijās.6
3. 20. gadsimtā tiesības uz sociālo nodrošinājumu sāka attīstīties arī starptautiska
līmenī. Starptautiskā Darba organizācija jau laikā starp Pirmo un Otro pasaules karu
pieņēma vairākas konvencijas par sociālo nodrošinājumu. Tā jau 1919. gadā tika pie
ņemta Maternitātes aizsardzības konvencija. Divdesmitajos gados tika pieņemtas vai
rākas konvencijas par aizsardzību darba negadījumu gadījumā, bet 1927. gadā - kon
vencijas par aizsardzību slimības gadījumā. 1933. gadā Starptautiskā Darba organizācija
pieņēma vairākas konvencijas par apdrošināšanu vecuma, invaliditātes un atraitnības
gadījumam, bet 1934. gadā - konvenciju par aizsardzību bezdarba gadījumā. Lielākā
daļa no tām paredzēja, ka valstī ir jāievieš sociālās apdrošināšanas sistēma.7
1948. gadā tika pieņemta ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Deklarācijas
22. pantā tiesības uz sociālo nodrošinājumu jau tika nostiprinātas kā starptautiski atzītas
cilvēktiesības:"Katram cilvēkam kā sabiedrības loceklim ir tiesības uz sociālo nodrošinā

jumu un viņa personības pašcieņas uzturēšanai un brīvai attīstībai nepieciešamo tiesību
īstenošanu ekonomiskajā, sociālajā un kultūrasjomā ar nacionālo pasākumu palīdzību un
starptautiskās sadarbības ceļā un atbilstoši katras valsts struktūrai un resursiem”Savukārt
deklarācijas 25. pants paredzēja, ka katram cilvēkam ir tiesības uz nepieciešamajiemso
ciālajiem pakalpojumiem un tiesības uz nodrošinājumu bezdarba, slimības, invaliditā
tes, atraitnības, vecuma vai citos eksistences līdzekļu zaudējumu gadījumos, kas radušies
no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ.

3Satversmes tiesa. 2001-12-01.19.03.2002. Secinājumu daļas 3.1.3. punkts. Skat. arī Satversmes tiesa. 200322-01.26.03.2004.7. punkts.
'Satversmes tiesa. 2000-08-0109.13.03.2001. Secinājumu daļa; Satversmes tiesa. 2003-19-0103.14.01.2004.
7. punkts; Satversmes tiesa. 2003-22-01.26.03.2004.7. punkts.
5 Scheinin M. The Right to Social Security. Grām.: Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook. Dord
recht, Boston, London: Mārtiņus Nijhoff, 2001, p. 211.
6 Steiner H.J., Alston P., Goodman R. International Human Rights in Context Law, Politic, Morals. Text and
Materials. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 271.
4 7 Lopez Morales G., Silva R., Egorov A. Social security. Grām.: International labour standards. A global
approach. International Labour Office, 2002, p. 416.-426.
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3.
Tiesības uz sociālo nodrošinājumu
starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos
4 . Kā jau iepriekš norādīts, tad tiesības uz sociālo nodrošinājumu ir ietvertas ANO

Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 22. un 25. pantā.
5 . ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
9. pants noteic: “Šā pakta dalībvalstis atzīst katra cilvēka tiesības uz sociālo nodrošināju

mu, ieskaitot sociālo apdrošināšanu ”
6. Eiropas Sociālajā hartā 8 divos atsevišķos pantos ir nošķirtas tiesības uz sociālo
drošību, kas ietver sociālo apdrošināšanu ( 12 . pants), un tiesības uz sociālo palīdzību
(13. pants). Hartas 12. pants nosaka:

Lai nodrošinātu efektīvu tiesību uz sociālo aizsardzību izmantošanu, Līgumslēdzējas
puses apņemas:
Ml ieviest vai uzturēt sociālās drošības sistēmu;
2. uzturēt sociālās drošības sistēmu apmierinošā līmenī, vismaz līdzīgu tam, kas nepie
ciešams, lai ratificētu Starptautisko Darba konvenciju (Nr. 102) par minimālajiem sociālās
drošības standartiem;
3. apņemties progresīvi paaugstināt sociālās drošības sistēmu līdz augstākam līmenim;
4. noslēdzot attiecīgus divpusējus un daudzpusējus līgumus vai citiem līdzekļiem veikt
pasākumus saskaņā ar šajos līgumos minētajiem nosacījumiem, lai nodrošinātu sekojošo:
a. vienlīdzīgu attieksmi pret savas valsts pilsoņiem un citu Līgumslēdzēju pušu pilso
ņiem attiecībā uz sociālās drošības tiesībām, ieskaitot no sociālās drošības likumdošanas
izrietošo materiālo atbalstu saglabāšanu, neņemot vērā aizsargājamo personu pārvietoša
nos Līgumslēdzēju pušu teritorijā;
b. sociālās drošības tiesību nodrošināšana, saglabāšana un turpināšana ar tādiem lī
dzekļiem kā saskaņā ar ikvienas Līgumslēdzējas puses likumdošanu veikto apdrošināšanas
vai nodarbinātības periodu summēšana
Taču Latvijai Eiropas Sociālās hartas 12. pants nav saistošs.
Latvija par sev saistošu ir atzinusi Eiropas Sociālās hartas 13. pantu:

*Lai nodrošinātu efektīvu tiesību uz sociālo un medicīnisko palīdzību izmantošanu,
Līgumslēdzējas puses apņemas:
1. nodrošināt to, ka ikvienai personai, kam trūkst attiecīgu līdzekļu un kas nespēj no
drošināt šos līdzekļus vai nu pašas spēkiem vai no citiem avotiem, it īpaši no sociālās ap
drošināšanas sistēmas pabalstiem, tiek sniegta atbilstoša palīdzība un slimības gadījumā attiecīgās personas stāvoklim atbilstoša apkope;
2. nodrošināt to, ka personas, kas saņem šādu palīdzību, šī iemesla dēļ necieš no to po
litisko vai sociālo tiesību iegrožošanas;
3. nodrošināt to, ka ikviena persona var saņemt no attiecīgajiem sabiedriskajiem vai
privātajiem dienestiem padomu un personisku palīdzību tādā apjomā, kas nepieciešams,
lai nepieļautu, novērstu vai atvieglotu trūkumu kādai individuālai personai vai ģimenei;
8Eiropas Padome 1996. gadā ir pieņēmusi Pārstrādāto Eiropas Sociālo hartu. Latvija to nav ne parakstījusi,
ne ari ratificējusi. Pārstrādātās Eiropas Sociālās hartas 12., 13. un 14. pantā ir garantētas attiecīgi tiesības
uz sociālo drošību, tiesības uz sociālo un medicīnisko palīdzību un tiesības izmantot sociālās labklājības
dienesta pakalpojumus.
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4. piemērot šī panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumus uz vienlīdzības pamatiem kā savos
valsts pilsoņiem tā citu Līgumslēdzēju pušu pilsoņiem, kas atrodas to teritorijā legāli, sa
skaņā ar saistībām, kas izriet no Eiropas Sociālās un medicīniskās palīdzības konvencijas,
kas parakstīta Parīzē, 1953. gada 11. decembrī
Ar tiesībām uz sociālo nodrošinājumu ir saistīti arī citi Eiropas Sociālās hartas panti.
Tā 14. pants garantē tiesības izmantot sociālās labklājības dienesta pakalpojumus, kas,
izmantojot sociālā darba metodes, veicinātu kā indivīdu tā sabiedrības grupu labklājību
un attīstību un to piemērošanos sociālajai videi. Savukārt 16. un 17. pantā ietvertas pa
pildu garantijas ģimenēm, mātēm un bērniem.
7. Tiesībām uz sociālo nodrošinājumu ir veltīti arī speciāli starptautiski līgumi. Tā
Starptautiskā Darba organizācija 1952. gadā ir pieņēmusi konvenciju Nr. 102 “Soci
ālās drošības konvencija (minimālie standarti)”. Savukārt Eiropas Padome 1964. gadā
pieņēma Eiropas Sociālās drošības kodeksu, bet 1990. gadā - Pārstrādāto Eiropas
Sociālās drošības kodeksu. Latvija nav ratificējusi nevienu no šiem starptautiskajiem
līgumiem, taču Eiropas Sociālās drošības kodeksu ir parakstījusi.
8. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 34. pants garantē tiesības uz sociālo no
drošinājumu un sociālo palīdzību:

“1. Savienība atzīst un ievēro tiesības uz sociālā nodrošinājuma pabalstiem un soci
āliem pakalpojumiem, kuri saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem
un praksi nodrošina aizsardzību tādos gadījumos kā matemitāte , slimība, nelaimes gadī
jums darba vietā, atrašanās apgādībā vai vecums, kā arī darba zaudējums.
2. Ikvienai personai, kura likumīgi dzīvo un pārvietojas Eiropas Savienības teritorijā,
ir tiesības uz sociālā nodrošinājuma pabalstiem un uz sociālajiem atvieglojumiem saskaņā
ar Savienības tiesību aktiem, kā arī valstu tiesību aktiem un praksi.
3. Apkarojot sociālo atstumtību un nabadzību, Savienība atzīst un ievēro tiesības uz
sociālo palīdzību un palīdzību mājokļu jomā, lai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kā
arī valstu tiesību aktiem un praksi nodrošinātu pienācīgu dzīvi tiem, kam nav pietiekamu
līdzekļu.”
4. Tiesības uz sociālo nodrošinājum u citu valstu konstitūcijās
9. Tiesības uz sociālo nodrošinājumu ir garantētas Igaunijas, Lietuvas, Somijas un
Polijas konstitūcijās.
10. Igaunijas Republikas konstitūcijas 28. pants garantē gan tiesības uz veselības
aizsardzību, gan tiesības uz sociālo nodrošinājumu, gan arī tiesības uz īpašu valsts un paš
valdību atbalstu daudzbērnu ģimenēm un personām ar invaliditāti. Šajā pantā noteikts,
ka tiesības uz valsts palīdzību vecuma, darbnespējas, apgādnieka zaudējuma un trūkuma
gadījumā ir Igaunijas pilsoņiem. Arī citām personām šīs tiesības tiek nodrošinātas, ja vien
likumos nav noteikts citādi. Igaunijas Republikas Konstitūcijas 28. pants nosaka ari valsts
pienākumu veicināt brīvprātīgo un pašvaldību sociālo dienestu darbību.
11. Lietuvas Republikas konstitūcijas 52. pants garantē tiesības uz vecuma un in
validitātes pensiju, kā arī sociālo palīdzību bezdarba, slimības, atraitnības, apgādnieka
zaudējuma un citos likumā paredzētos gadījumos. Savukārt 146. pants papildus garantē
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valsts atbalstu karavīriem, ja militārā dienesta laikā nodarīts kaitējums viņu veselībai,

kā arī karavīru ģimenēm karavīra nāves gadījumā. Tāpat šis pants paredz līdzīgu valsts
atbalstu jebkurai personai vai tās ģimenei, ja kaitējums veselībai nodarīts vai nāve iestā
jusies, aizsargājot valsti.
12. Somijas konstitūcijas 19. pants, kas garantē tiesības uz sociālo drošību, sastāv no
četrām daļām. Pirmā daļa noteic, ka tiem, kas nespēj nodrošināt cilvēka cienīgai dzīvei
nepieciešamos līdzekļus, ir tiesības saņemt nepieciešamos iztikas līdzekļus un aprūpi.
Otrā daļa garantē tiesības uz iztikas līdzekļiem bezdarba, slimības, invaliditātes, vecuma,
bērna piedzimšanas un apgādnieka zaudējuma gadījumā. Trešā daļa uzliek par pienāku
mu valstij nodrošināt ikvienam sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus, veicināt sa
biedrības veselību, sniegt atbalstu ģimenēm un citiem bērnu aprūpētajiem, lai tie varētu
nodrošināt bērnu labklājību un personīgo attīstību. Savukārt ceturtajā daļā ir garantētas
tiesības uz mājokli.
13. Polijas Republikas konstitūcijas 67. pants garantē tiesības uz sociālo nodrošinā
jumu slimības, invaliditātes, vecuma un bezdarba gadījumā. Savukārt 69. pants garantē
ipašu palīdzību personām ar invaliditāti, bet 71. pants - ģimenēm, it īpaši daudzbērnu
ģimenēm un vientuļajiem vecākiem, kā arī maternitātes gadījumā.
14. Šveices Konfederācijas Federālajā konstitūcijā tiesības uz sociālo nodrošinā
jumu ir garantētas ierobežotā apmērā. Konstitūcijas 12 . pantā ir ietvertas tiesības uz
sociālo palīdzību, paredzot, ka personām, kas ir trūkumā un nespēj apgādāt sevi, ir
tiesības saņemt palīdzību, aprūpi un līdzekļus, kas nepieciešami cilvēka cienīgai dzīvei.
41. pantā ir noteikts, ka konfederācijai un kantoniem ir jācenšas nodrošināt, ka ikviens
piedalās sociālās drošības sistēmā un ka ikviens ir aizsargāts pret vecuma, invaliditā
tes, slimības, negadījumu, bezdarba, maternitātes, apgādnieka zaudējuma un atraitnības
ekonomiskajām sekām. Taču šis pants ir iekļauts nodaļā “Sociālie mērķi” un līdz ar to
nosaka valsts mērķus, nevis garantē pamattiesības. Turklāt 41. panta ceturtajā daļā ir pat
īpaši uzsvērts, ka šis pants nerada personām subjektīvas tiesības prasīt no valsts kādu
izpildījumu.
15. Vācijas Pamatlikumā nav ietvertas tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Taču no
§ pantā nostiprinātā cilvēka cieņas aizsardzības principa un 20 . pantā nostiprinātā so
ciālas valsts principa izriet subjektīvas tiesības prasīt nodrošināt personas eksistencei
nepieciešamo minimumu.9

5. Tiesību uz sociālo nodrošinājumu saistība ar citiem Satversmes pantiem
16. Tiesības uz sociālo nodrošinājumu aizsargā arī Satversmes 105. pants. Satversmes
105. panta kontekstā ir vērtēts jautājums, vai vēl neizmaksātas pensijas un pabalstus var
uzskatīt par personas īpašumu. Šāds jautājums tika risināts jau 2002. gada 19. marta sprie
dumā lietā Nr. 2001-12-01. Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs bija norādījis, ka pensijas
kapitāls ir uzskatāms par īpašumu, taču Satversmēs tiesa šo argumentu noraidīja.10 Taču
’ Sodan H., Ziekow J. Grundkurs öffentliches Recht. München: Verlag C.H. Beck, 2007, S. 80; Jarass H.D.,
Pieroth B. Grundgesetzfür die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. München: Verlag C.H. Beck, 2007,
S. 46., 509.
10Skat. Satversmes tiesa. 2001-12-01.19.03.2002/Secinājumu daļas 1. punkts.
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2007. gada 8 . jūnija spriedumā lietā Nr. 2007-01-01 Satversmes tiesa atzina, ka tiesības uz
pensijas izmaksu neatkarīgi no pensijas piešķiršanas datuma vai finansēšanas avota ietilpst
Satversmes 105. panta pirmajā teikumā ietvertā jēdziena “īpašums” saturā.11
Lai arī Satversmes tiesa šajā spriedumā runā tikai par pensijām, tomēr var secināt, ka
arī tiesības uz pabalstu izmaksu ir uzskatāmas par īpašumu. Pabalsti tāpat kā pensijas var
būt saistīti ar sociālās apdrošināšanas sistēmu un tātad arī personas pašas veiktajām iemak
sām. Taču ir arī tādi pabalsti, ko maksā no valsts pamatbudžeta un kas līdz ar to nav saistīti
ar personas veiktajām iemaksām. Taču Satversmes tiesa spriedumā norādīja, ka tiesības
uz pensijas izmaksu ir uzskatāmas par īpašumu neatkarīgi no finansēšanas avota. Turklāt
Satversmes 105. panta interpretācijai tika izmantota Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse,
kas attiecas ne tikai uz pensijām, bet ari pabalstiem. Līdz ar to var secināt, ka tiesības ganuz
pensiju, gan pabalstu izmaksu ir uzskatāmas par īpašumu. Tādējādi pensijas vai pabalsta
apmērā ierobežošana, nosacījumu noteikšana to saņemšanai u.tml. var radīt arī jautājumu
par tiesībām uz īpašumu. Taču Satversmes tiesa ir arī norādījusi, ka Satversmes 105. pants
personai nodrošina mazāku tiesību aizsardzības apjomu nekā Satversmes 109. pants.12
17. Jautājumi par tiesībām uz pabalstiem un to apmēru ir skatīti arī Satversmes
1 1 0 . panta kontekstā. Tā 2005. gada 4. novembra spriedumā lietā Nr. 2005-09-01 Sat
versmes tiesa vērtēja, vai tas, ka nodarbinātai personai ir liegtas tiesības uz bērna kopša
nas pabalstu, atbilst Satversmes 1 1 0 . pantam. Satversmes tiesa norādīja, ka no Satversmes
1 10 . panta izriet valsts pozitīvais pienākums izveidot un uzturēt sistēmu, kas vērsta uz
ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību. Spriedumā Satversmes tiesa konstatēja, ka
Latvijā šāda sistēma izveidota, nosakot normatīvajos aktos vairākus pabalstu veidus, kas
nodrošina materiālo atbalstu ģimenei, proti, maternitātes pabalstu, paternitātes pabal
stu, bērna piedzimšanas pabalstu, ģimenes valsts pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.13
Pēc tam Satversmes tiesa vēl vairākos spriedumos Satversmes 110. panta kontekstā vēr
tēja dažādus jautājumus, kas saistīti ar bērna kopšanas pabalstu , 14 apgādnieka zaudējuma
pabalstu15 un bērna invalīda kopšanas pabalstu .16 Turklāt vienā no šiem spriedumiem
Satversmes tiesa tieši norādīja, ka normu, kas nosaka bērna kopšanas pabalsta maksi
mālo apmēru, var vērtēt gan Satversmes 109. panta, gan 110. panta kontekstā.17 Līdz ar
to var secināt, ka Satversmes 109. un 1 1 0 . panta attiecības jautājumā par pensijām un
pabalstiem var vērtēt kā attiecības starp vispārējo un speciālo normu, jo Satversmes
109. pants attiecas uz jebkuru pensiju vai pabalstu, bet Satversmes 110. pants - uz pensi
jām un pabalstiem, kas saistīti ar ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību.
18. Satversmes 109. pants ir cieši saistīts arī ar Satversmes 91 . pantu un tajā nostip

rināto tiesiskās vienlīdzības principu. Lielākā daļa lietu, ko Satversmes tiesa ir ierosi
nājusi par tiesību normas atbilstību Satversmes 109. pantam, vienlaikus ir ierosinātas arī
11 Satversmes tiesa. 2007-01-01.08.06.2007.20. punkts.
12 Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.20. un 21. punkts.
13Satversmes tiesa. 2005-09-01.04.11.2005.8.-9. punkts.
14 Satversmes tiesa. 2006-07-01. 02.11.2006. Satversmes tiesa. 2006-10-03. 11.12.2006. Satversmes tiesa.
2007-13-03.19.12.2007.
15 Satversmes tiesa. 2005-19-01.22.12.2005.
16 Satversmes tiesa. 2006-08-01.21.02.2007. Satversmes tiesa. 2007-15-01.12.02.2008.
17Satversmes tiesa. 2006-10-03.11.12.2006.12.-14. punkts.
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par atbilstību Satversmes 91. pantam. Daļā no šīm lietām Satversmes tiesa, konstatējot
apstrīdētās normas neatbilstību vienam no iepriekšminētajiem Satversmes pantiem, at
bilstību otram nemaz nav vērtējusi. Taču ir arī tādas lietas, kur Satversmes tiesa ir no
rādījusi, ka ne vienmēr ir iespējams konkrētas pamattiesības ierobežojumu satversmību
vērtēt vienīgi Satversmes 91. panta pirmā teikuma aspektā. Satversmes 91. pantā nostip
rinātās tiesības ir “salīdzinošas”, proti, tās var pieprasīt vienlīdzīgu attieksmi, bet pašas
par sevi nevar atklāt, kādai, proti, labvēlīgai vai nelabvēlīgai, šai attieksmei jābūt. Lai
izvēlētos kādu no iespējamiem risinājumiem, ir jāizmanto citi apsvērumi, kas atrodas
ārpus vienlīdzības jēdziena robežām .18 Līdz ar to šādās lietās ir vērtēti gan Satversmes
91. panta, gan 109. panta aspekti. Tātad, lai nodrošinātu tiesības uz sociālo nodrošināju
mu, ir jāievēro ari tiesiskās vienlīdzības princips.
19.
Tiesības uz sociālo nodrošinājumu teorētiski var saistīt arī ar Satversmes 95. pan
tu, kurā ietverts necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās aizliegums. Eiropas Cilvēk
tiesību tiesā spriedumā lietā Kutepov and Anikeyenko v. Russia ir norādījusi, ka Eiropas
Cilvēktiesību konvencija negarantē tiesības uz noteiktu dzīves līmeni. Tomēr sūdzības par
nepietiekamu pensiju vai citu sociālo maksājumu apmēru principā var radīt jautājumu par
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. pantā noteiktā necilvēcīgas un pazemojošas apieša
nās aizlieguma pārkāpumu .19 Taču gan šajā lietā, gan ari citās lietās Eiropas Cilvēktiesību
tiesa šādas sūdzības uzskata par acīmredzami nepamatotām, jo lietas materiāli neliecina
par to, ka personai pensijas vai citu sociālo maksājumu nelielā apmēra dēļ būtu radušies
tādi fiziski vai garīgi veselības traucējumi, kas sasniegtu Eiropas Cilvēktiesību konvencijas
3. panta pārkāpuma konstatēšanai nepieciešamo minimālās cietsirdības līmeni.20
Šīs lietas liecina, ka teorētiski nepietiekams sociālā nodrošinājuma apmērs var būt ie
mesls necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās aizlieguma pārkāpuma konstatēšanai, taču
šim apmēram ir jābūt tik mazam, ka sūdzības iesniedzējam tādēļ ir radušies nopietni
veselības traucējumi. Tomēr līdz šim ne Eiropas Cilvēktiesību tiesa, ne Satversmes tiesa
nav konstatējusi pārkāpumu šādu iemeslu dēļ.

B . Satversm es 109. panta ģenēze
2 0 .1 9 2 2 .
gada Satversm es II daļas projektā nebija iekļautas tiesības uz sociālo
nodrošinājumu. A r šīm tiesībām zināmā mērā var saistīt projekta 107. panta otrajā
teikumā paredzēto pienākumu valsts un pašvaldību uzturētās mācību iestādēs trū
cīgu vecāku bērniem bez maksas nodrošināt ēdienu un apģērbu.21 Tomēr no deba18Satversmes tiesa. 2006-04-01. 08.11.2006. 15.-15.1. punkts; Satversmes tiesa. 2006-10-03. 11.12.2006.
12. punkts; Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.20. punkts.
19ECT spriedums Kutepov and Anikeyenko v. Russia. 68029/01,25.10.2005. Para. 62.
“ ECT spriedums Kutepov and Anikeyenko v. Russia. 68029/01,25.10.2005. Para. 62; ECT spriedums Yu
riy Romanov v. Russia. 69341/01, 25.10.2005. Para. 51.-53; ECT lēmums Pancenko v. Latvia. 40772/98,
28.10.1999.; ECT lēmums Larioshina v. Russia. 56869/00, 23.04.2002.; ECT lēmums Budina v. Russia.
45603/05,18.06.2009.
311922. gada Satversmes II daļas projekta 107. panta otrais teikums: " Valsts un pašvaldības iestāžu uzturētās

obligatoriskās mācību iestādēs mācība visiem skolēniem bez maksas un trūcīgu vecāku bērniem bez tam brīva
arī barība, apģērbs un mācības līdzekļi.”
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tēm redzams, ka šī norma vairāk tika saistīta ar tiesībām uz izglītību, proti, to, lai
nodrošinātu tiesību uz izglītību praktisku īstenošanu, ne tikai to deklarēšanu. Kā
norādīja deputāts Kārlis Dēķens: “Obligatoriska m ācība nav nodrošināta, ja trūcīgo

vecāku bērniem nav garantēta barība, apģērbs un mācību līdzekļi. Bērns nevar ap
meklēt skolu, ja viņam nav apavu. Ja nav ko mugurā vilkt, nav ko ēst, tad bērns nevar
skolu apmeklēt, [..J.”22
21. Izstrādājot Pamatlikumu pārejas periodam , tajā tiesības uz sociālo nodrošināju
mu jau tika iekļautas. Pamatlikuma projekta 4 1. pants paredzēja:

“Katram ir tiesības uz materiālo nodrošinājumu vecumā, slimības, pilnīga vai daļēja
darbaspēju, kā arī apgādnieku zaudējuma gadījumā.
Personai ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ja tai nav citu iztikas līdzekļu un bez
darbs iestājies no tās neatkarīgu apstākļu dēļ.”
2 2 . Šī norma tieši tādā pašā redakcijā tika pārņemta konstitucionālā likuma “Cilvē
ka un pilsoņa tiesības un pienākumi” 27. pantā. Kā redzams, tad šajā normā atšķirībā
no Satversmes 109. panta bija izsmeļoši uzskaitīti gadījumi, kad personai bija tiesības uz
sociālo nodrošinājumu, proti, vecuma, slimības, pilnīga vai daļēja darbspēju zaudējuma,
apgādnieka zaudējuma un bezdarba gadījumā.
23. Satversmes VIII nodaļas izstrādes gaitā tika piedāvāti vairāki Satversmes gro
zījumu projekti. Tieslietu ministrija piedāvāja šādu redakciju pantam par tiesībām uz
sociālo nodrošinājumu:

“110. Ikvienam ir tiesības uz sociālo aizsardzību, ieskaitot sociālo apdrošināšanu, lai
saņemtu materiālo nodrošinājumu vecuma, darba nespējas un bezdarba gadījumos.”
No šīs redakcijas redzams, ka Tieslietu ministrija uzskatīja, ka šīs tiesības aptver ne
tikai sociālo apdrošināšanu, bet arī citus sociālās drošības pasākumus.
Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijai
apspriešanai piedāvātajā projektā bija ietverta šāda redakcija:

*Katram ir tiesība uz sociālo apdrošināšanu, lai saņemtu materiālo nodrošinājumu sli
mības, grūtniecības un dzemdību, invaliditātes un vecuma, kā arī bezdarba gadījumos”
Deputāts Ilmārs Bišers 1997. gada 19. maija sēdē vērsa deputātu uzmanību uz to, ka
sociālā apdrošināšana ir tikai viens no sociālās nodrošināšanas veidiem, un ierosināja
noteikt, ka katram ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu, ieskaitot sociālo apdrošināšanu.
Deputāti sēdē šo redakciju atbalstīja.23
Izskatot likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” Saeimas sēdē
3. lasījumā, deputāts Roberts Jurdžs izteica bažas, ka jēdziens “sociālais nodrošinājums”
ir pārāk šaurs un aptver tikai sociālo palīdzību, bet ne sociālās drošības pasākumus. To
starp, sociālo apdrošināšanu. Savukārt deputāts Ilmārs Bišers norādīja, ka komisija va
dījās pēc tās terminoloģijas, kas ir starptautisko cilvēktiesību dokumentu tulkojumos.24
22Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta
apspriešana un apstiprināšana. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2 0 0 6 ,6 0 0 . lpp.
23 Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 19. maija
protokols Nr. 11. Nepublicēts materiāls.
24 Latvijas Republikas 6. Saeimas 1998. gada 15. oktobra sēdes stenogramma. Pieejams: http://www.saeirno-

\vlstenolst_98lstl5l0.html.
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Ņ e m o t vērā diskusijas Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām”
izstrādes komisijas sēdē, kā arī diskusijas Saeimas sēdē, var secināt, ka likumdevēja mēr

ķis bija ar tiesībām uz sociālo nodrošinājumu aptvert gan sociālo apdrošināšanu, gan
sociālo palīdzību.

C. Satversm es 1 0 9 . p a n ta ju rid isk ā kon strukcija un saturs
1. Sociālā nodrošinājum a jēdziens
1.1.

Jēdziens

24. Satversmes tiesa, skaidrojot Satversmes 109. pantā ietverto sociālā nodrošinā
jēdzienu, ir norādījusi, ka ar to ir saprotami dažādi sociālās drošības pasākumi,

ju m a

tostarp sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība .25 Tātad ar sociālā nodrošinājuma
jēdzienu ir aptverti gan pabalsti, pensijas un citi maksājumi, kas ir balstīti uz sociālo
apdrošināšanu un līdz ar to arī veiktajām iemaksām, gan arī tāda veida palīdzība, kas
nav saistīta ar sociālo apdrošināšanu un iemaksu veikšanu. Tā var būt gan universālā pa
līdzības sistēma, kad palīdzība tiek piešķirta ikvienam, kas nonāk noteiktā situācijā, gan
arī tāda sociālās palīdzības sistēma, kad palīdzība tiek piešķirta, balstoties uz personas
ienākumu un dzīves apstākļu izvērtējumu.
Latvijā kā piemērus ar sociālās apdrošināšanas sistēmu saistītām izmaksām var
minēt valsts vecuma pensiju, bezdarbnieka pabalstu un atlīdzību par darbspēju zau
dējumu. Ģimenes valsts pabalsts pieder universālajai sociālās palīdzības sistēmai,
jo tas tiek piešķirts ikvienai ģimenei, kurā ir bērni noteiktā vecumā, nevērtējot šīs
ģimenes ienākumus. Savukārt, balstoties uz personas ienākumu un dzīves apstākļu
izvērtējumu, tiek piešķirts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodroši
nāšanai.
Lielākā daļa Satversmes tiesā skatīto lietu par tiesībām uz sociālo nodrošinājumu ir
saistītas ar sociālo apdrošināšanu - par sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu,26 par
valsts vecuma pensijām ,27 par apdrošināšanu bezdarba gadījumam,28 darba negadīju
mu apdrošināšanu,29 kā arī apdrošināšanu maternitātes gadījumam.30 Tikai vienā lietā,
kur vērtēta normas atbilstība Satversmes 109. pantam, ir skatīts jautājums par pabalstu,
kas nav saistīts ar sociālo apdrošināšanu, proti, bērna kopšanas pabalstu.31 Satversmes
“ Satversmes tiesa. 2000-08-0109.13.03.2001. Secinājumu daļa; Satversmes tiesa. 2003-19-0103.14.01.2004.
7. punkts; Satversmes tiesa. 2003-22-01.26.03.2004.7. punkts.
26Satversmes tiesa. 2000-08-0109.13.03.2001.
27Satversmes tiesa. 2001-02-0106.26.06.2001.; Satversmes tiesa. 2001-12-01.19.03.2002.; Satversmes tiesa.
2002-15-01.23.12.2002.; Satversmes tiesa. 2004-21-01.06.04.2005.; Satversmes tiesa. 2005-08-01.11.11.2005.;
Satversmes tiesa. 2006-05-01.08.11.2006.; Satversmes tiesa. 2007-01*01.08.06.2007.; Satversmes tiesa. 200704-03.09.10.2007.; Satversmes tiesa. 2009-08-01.26.11.2009.; Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.
28Satversmes tiesa. 2001-11-0106.25.02.2002.
29Satversmes tiesa. 2003-22-01.26.03.2004.
30Satversmes tiesa. 2003-19-0103.14.01.2004.
31Satversmes tiesa. 2006-10-03.11.12.2006. Jautājumi pār sociālajiem pabalstiem, kas nav saistīti ar sociālo
apdrošināšanu ir vērtēti vēl dažās lietās, taču nevis Satversmes 109. panta, bet gan 110. panta kontekstā.
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tiesa ir atzinusi, ka arī izdienas pensija var tikt uzskatīta p ar sociālo nodrošinājumu.32
Līdz šim Satversmes tiesā nav skatītas lietas par sociālo palīdzību, kas tiktu piešķirta
pamatojoties uz personas dzīves apstākļu izvērtējumu. Taču nav p am ata apšaubīt, ka ari
šāda veida sociālā palīdzība ietilpst Satversmes 109. pantā ietvertā sociālā nodrošinā
juma jēdzienā. Turklāt Latvijai saistošs ir Eiropas Sociālās h artas 13. pants, kas garantē
tiesības uz sociālo palīdzību tieši personām, kam trūkst attiecīgu līdzekļu un kas nespēj
nodrošināt šos līdzekļus vai nu pašas spēkiem, vai no citiem avotiem , it īpaši no sociālās
apdrošināšanas sistēmas pabalstiem.
25. Tiesību uz sociālo nodrošinājumu īstenošana p rim āri notiek, nodrošinot perso
nām maksājumus naudā - pensijas, pabalstus u.c. Taču tiesības uz sociālo nodrošināju
mu var tikt realizētas ne tikai ar maksājumu palīdzību. Sociālā palīdzība personai var tikt
sniegta, arī nodrošinot personas pamatvajadzību apm ierināšanai nepieciešamās lietas,
piemēram, pārtiku, un mājokli un sniedzot nepieciešam os p ak alp o ju m u s .33
Administratīvā rajona tiesa spriedumā norādīja, ka Satversm es 1 0 9 . pantā paredzē
tais sociālais nodrošinājums var būt arī palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājuma risinā
šanā, un uzlika iestādei par pienākumu reģistrēt personu sociālā dzīvokļa vai sociālās
dzīvojamās telpas īrēšanai.34
Tā kā Latvijai ir saistošs Eiropas Sociālās hartas 14. pants, tad Satversmes 109. pants
būtu jāinterpretē tādējādi, ka tas ietver arī tiesības izm antot so ciā lā s labklājības dienes
ta pakalpojumus. Šāda dienesta sniegtie pakalpojumi ietver konsultāciju sniegšanu, re
habilitāciju un citu sociālā darbinieka sniegtu atbalstu, m ājas aprūpi, aprūpi institūcijās
un palīdzību ārkārtas situācijās.35
26. Tiesības uz sociālo nodrošinājumu var tikt īstenotas ne tikai ar valsts organizē
tas un uzturētas sociālās drošības sistēmu palīdzību, bet arī a r p rivātp erso n u organi
zētu un uzturētu sociālās drošības sistēm u palīdzību. Šādā gadījum ā valstij ir vairāki
pienākumi. Pirmkārt, pienākums atturēties no nepam atotas iejaukšanās šādu sistēmu
darbībā. Otrkārt, pienākums pieņemt norm atīvos aktus un īstenot citus nepieciešamos
pasākumus, lai aizsargātu šādas sistēmas no citu privātpersonu nepam atotas iejaukšanās
to darbībā un lai garantētu, ka trešās personas n odrošina vienlīdzīgu pieeju to organi
zētajām sociālās drošības sistēmām un nenosaka nesaprātīgus palīdzības saņemšanas
nosacījumus no šādām sistēmām .36 Līdz ar to var secināt, ka arī pakalpojumus, kas tiek
sniegti no privātpersonu organizētas un uzturētas sociālās d rošības sistēmas, var uzskatīt
par sociālo nodrošinājumu.

32Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.22. punkts.
33 Scheinin M. The Right to Social Security. Grām.: Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook. Dord
recht, Boston, London: Mārtiņus Nijhoff, 2001, p. 213.; Digest o f the Case Law o f the European Committee
of Social Rights. 1 September 2008, p. 99.
34Administratīvās rajona tiesa. A 42352906.20.09.2007.15. punkts. Augstākās tiesas Senāts, skatot kasācijas
sūdzību, savā spriedumā pievienojās rajona tiesas spriedumā ietvertajai motivācijai. Skat. Augstākās tiesas
Senāta Administratīvo lietu departaments. 26.06.2009. SKA-166/2009.
35 Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. 1 September 2008, p. 107.
36Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Com m ent No. 19. The right to social security
(art 9). Para. 5., 45.-46.
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1.2. Attiecības starp sociālo apdrošināšanu un sociālo palīdzību
27. Sociālās apdrošināšanas un sociālās palīdzības sistēmas ir savstarpēji saistītas
un viena otru papildina .37 Taču Satversmes tiesa līdz šim nav sniegusi viennozīmīgu
atbildi u z jautājumu, vai tiesības uz sociālo nodrošinājumu var tikt pārkāptas, ja perso
nai tiek liegtas tiesības saņemt maksājumus no sociālās apdrošināšanas sistēmas, taču
§i persona var saņemt sociālo palīdzību. Vienā lietā Satversmes tiesa ir norādījusi, ka
so ciā lā s apdrošināšanas sistēmai un sociālās palīdzības sistēmai katrai ir savs mērķis,
u zd e v u m s, funkcijas un principi. Līdz ar to personas tiesības uz sociālo nodrošinājumu
sociālās apdrošināšanas formā nevar aizstāt ar tiesībām uz sociālo palīdzību.38 Taču citā
lietā Satversmes tiesa atzina, ka tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma gadījumā nav
ierobežotas, ja ārvalstniekiem un bezvalstniekiem sociālās apdrošināšanas stāžā neie
skaita visus tos pašus periodus, ko ieskaita pilsoņiem. Pat ja šī iemesla dēļ ārvalstnieks
vai bezvalstnieks neiegūst tiesības saņemt valsts sociālās apdrošināšanas pensiju, tad viņi
var saņemt sociālo nodrošinājumu vecuma gadījumā no sociālās palīdzības sistēmas.39
E iro p a s Sociālo tiesību komiteja, vērtējot sociālās apdrošināšanas maksājumu apmēra
atbilstību Eiropas Sociālās hartas prasībām, var ņemt vērā arī to, ka persona saņem ci
tus pabalstus, tai skaitā sociālās palīdzības pabalstus.40 Tādējādi Sociālo tiesību komiteja
atzīst, ka sociālā apdrošināšana un sociālā palīdzība ir savstarpēji saistītas. Taču Eiro
pas Sociālajā hartā tiesības uz sociālo apdrošināšanu un tiesības uz sociālo palīdzību
ir nostiprinātas divos pantos kā divas atsevišķas tiesības, un Sociālo tiesību komiteja ir
norādījusi, ka sociālā nodrošinājuma sistēmu nedrīkst pārvērst par vienkāršu sociālās
palīdzības sistēmu.41 Līdz ar to var secināt, ka sociālās apdrošināšanas sistēma un so
ciālās palīdzības sistēmas ir savstarpēji saistītas, taču sociālās palīdzības sistēma nevar
pilnībā aizvietot sociālās apdrošināšanas sistēmu.

2. Tiesīgie subjekti
28. Satversmes 109. pants noteic, ka tiesības uz sociālo nodrošinājumu ir ikvienam.
Tātad pats Satversmes pants neierobežo tiesīgo subjektu loku.
29. No Satversmes tiesas spriedumiem izriet, ka personas valstspiederība nedrīkstē
tu būt iemesls, kāpēc personai tiek liegtas tiesības uz sociālo nodrošinājumu.42 Tomēr
Satversmes tiesa ir norādījusi, ka personas saiknei ar valsti sociālo tiesību nodrošinā
šanā var būt izšķiroša nozīme. Valstij ir pienākums rūpēties vispirms par tās patstāvīgo
iedzīvotāju sociālo drošību .43 Ņemot vēra minēto, Satversmes tiesa ir atzinusi par prin
cipā pieļaujamu, piemēram, to, ka bezdarbnieka statusu var iegūt tikai tādi ārvalstnie
ki, kuriem ir patstāvīgā uzturēšanās atļauja. Šajā lietā Satversmes tiesa gan norādīja, ka
57Satversmes tiesa. 2000-08-0109. 13.03.2001. Secinājumu daļa; Satversmes tiesa. 2006-10-03. 11.12.2006.
20.1. punkts.
| Satversmes tiesa. 2000-08-0109.13.03.2001. Secinājumu daļa.
39Satversmes tiesa. 2001-02-0106.26.09.2001. Secinājumu daļas 3. punkts.
| Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. 1 September 2008, p. 90.
41TVirpat.

42Satversmes tiesa. 2001-02-0106.26.09.2001. Secinājumu daļas 4. punkts.
§ Satversmes tiesa. 2001-11-0106.25.02.2002. Secinājumu daļas 3. punkts.
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Satversmes 109. pantā garantētās tiesības uz sociālo nodrošinājumu bezdarba gadījumā
ir attiecināmas arī uz termiņuzturēšanās atļauju saņēmušo laulāto, kurš ir darba ņēmējs
un bezdarba gadījumam ir ticis obligāti apdrošināts, jo šāds ārvalstnieks ir pielīdzināms
ārvalstniekam, kuram ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja.44
Šādas atziņas principā atbilst starptautiskajiem standartiem. Tā ANO Ekonomisko,
sociālo un kultūras tiesību komiteja Vispārējā komentārā Nr. 19 ir norādījusi, ka nav
pieļaujama diskriminācija uz valstspiederības pamata attiecībā uz tiesībām uz sociālo
nodrošinājumu. Vienlaikus šajā komentārā ir atzīts par pieļaujamu tas, ka noteikts uz
turēšanās periods valstī ir priekšnoteikums tāda sociālā pabalsta saņemšanai, kas nav
balstīts uz personas iepriekš veiktām iemaksām. Šim periodam gan ir jābūt saprātīgam
un samērīgam 45
Eiropas Sociālo tiesību komiteja, piemēram, ir atzinusi, ka Latvija pārkāpj tiesības
uz sociālo palīdzību, izvirzot prasību par pārmērīgi ilgu uzturēšanas periodu valstī kā
priekšnoteikumu sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai. Komiteja konstatēja, ka soci
ālās palīdzības pabalstu persona, kas nav Latvijas valstspiederīgais, var saņemt tikai tad,
ja viņai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Savukārt, lai persona varētu iegūt pastāvīgās
uzturēšanās atļauju, tai ar termiņuzturēšanās atļauju Latvijā ir jānodzīvo vismaz pieci
gadi.46
Taču ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas Vispārējā komentārā
Nr. 19 ir norādīts, ka attiecībā uz tām sociālā nodrošinājuma sistēmām, kas ir balstītas
uz personas veiktajām iemaksām, būtu jādarbojas tādam principam, ka tiem ārvalst
niekiem, ieskaitot viesstrādniekus, kuri ir veikuši iemaksas, ir tiesības saņemt pabalstus
vai pensijas vai arī atgūt veiktās iemaksas, kad viņš atstāj valsti .47 Līdz ar to kritiski ir
vērtējams tas, ka Satversmes tiesa atzina par pieļaujamu, ka termiņuzturēšanās atļauju
saņēmušajiem ārvalstniekiem nav tiesību iegūt bezdarbnieka statusu un līdz ar to ari
saņemt bezdarbnieka pabalstu, neskatoties uz to, ka viņiem bija jāveic sociālās apdro
šināšanas iemaksas, tai skaitā, arī bezdarba gadījumam. Satversmes tiesa šajā lietā tikai
norādīja, ka Saeimai būtu jāizvērtē, vai termiņuzturēšanās atļauju saņēmušie darba ņē
mēji (viesstrādnieki) šādā situācijā būtu pakļaujami sociālajai apdrošināšanai bezdarba
gadījumam, nevis atzina normu par neatbilstošu Satversmei .48
30.
Lai ari no Satversmes tiesas spriedumiem izriet, ka personas valstspiederiba ne
varētu būt pamats, kāpēc kādai personai tiek liegtas tiesības uz sociālo nodrošinājumu,
taču Satversmes tiesa pieļauj, ka var noteikt atšķirīgas garantijas sociālā nodrošinājuma
jomā, balstoties uz personas valstspiederību. Tā, piemēram, Satversmes tiesa atzina, ka
Satversmei atbilst tas, ka pilsoņiem sociālās apdrošināšanas stāžā ieskaita arī tādus pe
44 Satversmes tiesa. 2001-11-0106.25.02.2002. Secinājumu daļas 2.-3 . punkts.
45Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 19. The right to social security
(art. 9). Para. 36.-37.
46 European Committee of Social Rights. Conclusions XIX-2, 2009, Latvia. Articles 11,13 and 14 of the
Charter, p. 13.-14.
47 Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 19. The right to social security
(art 9). Para. 36.-37.
48 Satversmes tiesa. 001-11-0106.25.02.2002. Secinājumu daļas 3. punkts.
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riodus, ko ārvalstniekiem un bezvalstniekiem neieskaita. Šajā lietā Satversmes tiesa arī
norādīja, ka ir pieļaujams arī atsevišķs šī jautājuma regulējums attiecībā uz nepilsoņiem,
tomēr esot jāņem vērā, ka nepilsoņi ir daļa no Latvijas Republikas iedzīvotājiem un mi
nētais jautājums skar viņiem nozīmīgas sociālās tiesības.49 Taču Eiropas Cilvēktiesību
tiesa 2009. gada 18. februāra spriedumā lietā Andrejeva v. Latvia šādu regulējumu, kad
nepilsoņiem apdrošināšanas stāžā neieskaita tādus nodarbinātības periodus, ko pilso
ņiem ieskaita, atzina par diskriminējošu un neatbilstošu Eiropas Cilvēktiesību konven
cijai.50

3. Pienākum u subjekti
31. Valstī attiecībā uz tiesībām uz sociālo nodrošinājumu ir jāveic ne tikai likumdoša
nas, bet arī administratīvie, tiesu, ekonomiskie, sociālie un izglītības pasākumi.51 Tātad
tiesības uz sociālo nodrošinājumu rada pienākumus visiem valsts varas atzariem.
32. Likumdevēja pienākums ir noteikt normatīvo regulējumu tiesībām uz sociālo
nodrošinājumu.52 Ja valstī pastāv privātpersonu organizētas un uzturētas sociālās drošī
bas sistēmas, tad likumdevējam ir pienākums pieņemt normatīvos aktus, lai aizsargātu
šādas sistēmas no citu privātpersonu nepamatotas iejaukšanās to darbībā un lai garan
tētu, ka trešās personas nodrošina vienlīdzīgu pieeju to organizētajām sociālās drošības
sistēmām un nenosaka nesaprātīgus palīdzības saņemšanas nosacījumus no šādām sis
tēmām.53 Turklāt likumdevējam sociālo tiesību īstenošanā ir jāievēro vispārējie tiesību
principi, kas veido personas un valsts tiesisko attiecību pamatu ,54 piemēram, tiesiskās
vienlīdzības princips, samērīguma princips un tiesiskās paļāvības princips.
33. Taču valsts pienākumi ar to nebeidzas. No tiesībām uz sociālo nodrošinājumu
izriet pienākumi arī izpildvarai, jo valsts pienākums ir arī izveidot efektīvu tiesību nor
mu īstenošanas mehānismu, proti, pienākums “iedzīvināt” tiesības uz sociālo nodroši
nājumu un uzraudzīt to piemērošanu. Tā, piemēram, ir jānodrošina pietiekama kontrole
attiecībā uz tiesību normu ļaunprātīgu izmantošanu un nepamatoti lielu pabalstu sa
ņemšanu.55 Tāpat valstij ar piespiedu mehānisma palīdzību jānodrošina, lai darba devējs
izpildītu ar likumu noteikto pienākumu segt savu obligātās iemaksas daļu par katru savu
darba ņēmēju. Ja valsts to nenodrošina, tad var uzskatīt, ka tā neizmanto visus tai pieeja
mos līdzekļus sociālo tiesību īstenošanā .56
34. Valstij ir jānodrošina arī iespēja personai aizstāvēt savas tiesības uz sociālo no
drošinājumu tiesā.57

49Satversmes tiesa. 2001-02-0106.26.06.2001. Secinājumu daļas 3 .-5. punkts.
“ ECT spriedums Andrejeva v. Latvia. 55707/00,18.02.2009.
51Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.28. punkts.
52Satversmes tiesa. 2003-19-0103.14.01.2004.9.3. punkts.
55Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 19. The right to social security
(art 9). Para. 5., 45.-46.
54Satversmes tiesa. 2006-10-03.11.12.2006.16.1. punkts.
“ Satversmes tiesa. 2003-19-0103.14.01.2004.9.3. punkts.
“ Satversmes tiesa. 2000-08-0109.13.03.2001. Secinājumu daļa.
57Digest of the Case Law o f the European Committee of Social Rights. 1 September 2008, p. 100.

561

109. pants

4. Valsts pienākumi
4.1. Pienākumu veidi

35.
Valstij attiecībā uz tiesībām uz sociālo nodrošinājumu tāpat kā citu pamattiesīb
jomā ir trīs veidu pienākumi: gan respektēt, gan aizsargāt, gan arī nodrošināt personas
tiesības.58Pienākums respektēt jeb ievērot pamattiesības nozīmē valsts pienākumu attu
rēties no iejaukšanās personas tiesībās. Pienākums aizsargāt pamattiesības nozīmē valsts
pienākumu aizsargāt personas pamattiesības no citu privātpersonu iejaukšanās tajās.
Savukārt pienākums nodrošināt pamattiesības nozīmē valsts pienākumu veikt konkrē
tus pasākumus pamattiesību īstenošanai.59 Līdz ar to var secināt, ka valstij ir jāīsteno
daudzi pasākumi - gan pasīvie, piemēram, neiejaukšanās personas tiesībās, gan aktīvie,
piemēram, nodrošinot personas individuālo vajadzību apmierināšanu. Taču sociālo tie
sību jomā īpaša nozīme piešķirama tam, vai valsts ar savu pozitīvo rīcību spēj nodrošināt
personai no konkrētas pamattiesības izrietošo individuālo vajadzību apmierināšanu.60

4.2. Pienākums izveidot sociālā nodrošinājuma sistēmu
36. Tiesības uz sociālo nodrošinājumu paredz valsts pienākumu radīt efektīvu, taisnī
gu un ilgtspējīgu sociālā nodrošinājuma sistēmu.61 Satversmes tiesa ir atzinusi, ka valstij
ir rīcības brīvība to metožu un mehānismu izvēlē, ar kādiem šīs tiesības īstenojamas, jo
valsts un it īpaši tās likumdevēja lēmumiem par sociālo tiesību īstenošanu nozīmīga ir
politiskā dimensija. Proti, lēmumi šajā jomā parasti tiek pieņemti, vadoties ne tik daudz
no juridiskiem, bet vairāk no politiskiem apsvērumiem, kas savukārt ir atkarīgi no li
kumdevēja priekšstata par valsts sociālo pakalpojumu sniegšanas principiem, valsts eko
nomiskās situācijas un sabiedrības vai kādas tās daļas īpašas nepieciešamības pēc valsts
palīdzības vai atbalsta.62 Taču valsts rīcības brīvība nav absolūta. Tās veidotajai sociālā
nodrošinājuma sistēmai ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem, proti, valstij ir jānodrošina
sociālās nodrošinājuma sistēmas esamība, adekvātums un pieejam ība.63
37. Turklāt Satversmes tiesa ir norādījusi: ja likumdevējs, izmantojot savu kompe
tenci sociālās politikas veidošanā un realizēšanā, kā arī sociālo tiesību apjoma noteikša
nā, Satversmē ir iekļāvis sociālās tiesības un šo tiesību saturu ir konkretizējis likumos,
tad tās ir kļuvušas par indivīda tiesībām. Šādu tiesību realizāciju persona var prasīt
no valsts, kā arī var aizstāvēt šīs savas tiesības tiesā. Tātad, ja likumdevējs ir izšķīries
noteiktu sociālā nodrošinājuma kopumu garantēt likumā, persona uz to iegūst subjek
tīvas tiesības.64
58Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.24. punkts.
59Satversmes tiesa. 2008-37-03.29.12.2008.12.1.2. punkts.
60Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.24. punkts.
61Satversmes tiesa. 2009-08-01.26.11.2009.15. punkts.
a Satversmes tiesa. 2009-08-01. 26.11.2009. 15. un 21. punkts; Satversmes tiesa. 2009-43-01. 21.12.2009.
24. punkts.
I Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Com m ent No. 19. The right to social security
(art. 9). Para. 11.-27.
64 Satversmes tiesa. 2001-12-01. 19.03.2002. Secinājumu daļas 2. punkts; Satversmes tiesa. 2009-08-01.
26.11.2009.15. punkts.
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4.2.1. Sociālās nodrošinājuma sistēmas esamība
38. Sociālās nodrošinājuma sistēmas esamība nozīmē, pirmkārt, to, ka šai sistēmai
jā p a s tā v un turklāt jābūt ilgtspējīgai, lai nodrošinātu to, ka tiesības uz sociālo nodroši
nājumu varēs īstenot gan pašreizējās, gan arī nākamās paaudzes.65 Pienākums izveidot

ilgtspējīgu sociālās drošības sistēmu ir tiesību uz sociālo nodrošinājumu pamatā un izriet
ari no sociāli atbildīgas valsts principa .66 Sociālā nodrošinājuma sistēmas ilgtspēju nosa
katrīs principi: adekvātums, finansiālā ilgtspēja un spēja pielāgoties pārmaiņām. Līdz ar
to pensiju sistēmas ilgtspēja ir cieši saistīta ar kopējo valsts ekonomisko situāciju.67
39. Sociālās nodrošinājuma sistēmas esamība, otrkārt, nozīmē to, ka šai sistēmai ir
jāaptver visi būtiskie gadījumi jeb riski, kad personai var būt nepieciešams sociālais
nodrošinājums.68 Satversmes 109. pants tieši noteic, ka tiesības uz sociālo nodrošināju
mu tiek garantētas trīs gadījumos - vecuma, darbnespējas un bezdarba gadījumos. Taču
gadījumu uzskaitījums šajā pantā nav izsmeļošs.69 Satversmes 109. pants paredz, ka citi
gadījumi, kad jāsniedz sociālais nodrošinājums, tiek noteikti likumā. Ari Satversmes tiesa
ir norādījusi, ka tiesības uz sociālo nodrošinājumu ir konkretizētas likumos - likumā “Par
sociālo drošību”, likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, speciālajos likumos par atse
višķiem sociālās apdrošināšanas veidiem u.c.70 Satversmes tiesā līdz šim ir skatītas lietas
par sociālo nodrošinājumu vecuma ,71 bezdarba,72 maternitātes,73 darba negadījumu un
arodslimību74 gadījumā, kā arī par bērna kopšanas pabalstiem75 un izdienas pensijām76.
40. Arī ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
9.pantā un Eiropas Sociālās hartas 12. pantā nav sniegts izsmeļošs to gadījumu uzskaitījums,
kadvalstij ir jānodrošina tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Taču Eiropas Sociālās hartas
12. pantā ir tieši ietverta atsauce uz Starptautiskās darba organizācijas konvenciju Nr. 102,77
bet ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja savā komentārā Nr. 19 ir iz
mantojusi šo konvenciju, lai skaidrotu, kādus gadījumus ir jāaptver sociālā nodrošinājuma
sistēmai. Atbilstoši ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas komentāram
Nr. 19 norādīts, ka sociālais nodrošinājums jāsniedz šādos deviņos gadījumos:78
65Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 19. The right to social security
(art, 9). Para. 11. Skat. arī Satversmes tiesa. 2009-08-01.26.11.2009.18.1. punkts.
"Satversmes tiesa. 2009-08-01.26.11.2009.22.3. punkts.
67Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.27.2. punkts.
MCommittee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 19. The right to social security
(art. 9). Para. 11.
69Satversmes tiesa. 2001-02r0106.26.06.2001. Secinājumu daļa.
70Satversmes tiesa. 2003-19-01-03.14.01.2004.7. punkts; Satversmes tiesa. 2003-22-01.26.03.2004.7. punkts;
Satversmes tiesa. 2005-08-01.11.11.2005.6.1. punkts.
71Satversmes tiesa. 2001-12-01.19.03.2002. Satversmes tiesa. 2002-15-01.23.12.2002. Satversmes tiesa. 200508-01.11.11.2005. Satversmes tiesa. 2006-04-01.08.11.2006. u.c.
72Satversmes tiesa. 2001-11-0106.25.02.2002.
73Satversmes tiesa. 2003-19-0103.14.01.2004.
74Satversmes tiesa. 2003-22-01.26.03.2004.
75Satversmes tiesa. 2006-10-03.11.12.2006.
76Satversmes tiesa. 2006-13-0103.04.01.2007.
77Pārstrādātās Eiropas Sociālās hartas 12. pantā ir ietverta atsauce uz Eiropas Sociālās drošības kodeksu.
78Lai ratificētu Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju Nr. 102, valstij gan nav obligāti jānodrošina
sociālais nodrošinājums visos konvencijā minētajos gadījumos, tai atbilstoši šīs konvencijas 2. pantam ir
jānodrošina sociālais nodrošinājums vismaz trijos no konvencijā minētajiem gadījumiem.
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1)

ja nepieciešama medicīniskā aprūpe;

2)

ja slimības dēj tiek zaudēti ienākumi;

3)
4)
5)

vecuma gadījumā;
bezdarba gadījumā;
darba negadījumu un arodslimību gadījumā;

6)

kā atbalsts ģimenēm un bērniem;

7) matemitātes gadījumā;
8) invaliditātes gadījumā;
9) apgādnieka zaudējuma gadījumā.
Tā kā Satversme pēc savas būtības nevar paredzēt mazāku pamattiesību nodrošinā
šanas jeb aizsardzības apjomu, nekā paredz jebkurš no starptautiskajiem cilvēktiesību
aktiem,79 tad Satversmes 109. pants būtu jāinterpretē tādējādi, ka ari tas prasa garantēt
sociālo nodrošinājumu deviņos iepriekšminētajos gadījumos. Taču likumdevējs var ga
rantēt sociālo nodrošinājumu ari vēl citos gadījumos.
41. Sociālā nodrošinājuma sistēmai ir jāietver arī sociālās palīdzības sistēma, tādē
jādi nodrošinot tiesības uz sociālo nodrošinājumu tām personām, kam nepietiek iztikas
līdzekļu un kas nevar saņemt atbalstu no sociālās apdrošināšanas sistēmas vai citus valsts
sociālos pabalstus.80
4.2.2. Sociālās nodrošinājuma sistēmas adekvātums
42. Sociālās nodrošinājuma sistēmas adekvātums nozīmē to, ka sociālajam nodroši
nājumam ir jābūt adekvātā apmērā un ilgumā.81
43. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka Satversme neparedz personas tiesības uz no
teiktu pabalsta apmēru, taču vienlaikus ir atzinusi, ka personai ir tiesības uz sociālo
nodrošinājumu vismaz minimālā apmērā.82 Tiesības uz sociālo nodrošinājumu vismaz
minimālā līmenī ietilpst Satversmes 109. panta tvērumā, jo šo tiesību mērķis ir, cik vien
tas iespējams, kalpot cilvēka cienīgas eksistences nodrošināšanai83
Satversmes tiesa 2009. gada 21. decembra spriedumā lietā Nr. 2009-43-01 norā
dīja: “Lai noskaidrotu, kāds konkrētajā gadījumā ir sociālā nodrošinājuma minimā
lais līmenis, valstij jāizdara izvēle starp vairākām metodēm, ko lieto dažādas starp
tautiskās organizācijas. Lai gan šo metožu statuss nav juridiski saistošs, tomēr tajās
ietvertās idejas atzīstamas par avotu ar izteikti rekomendējošu, bet vienlaikus ari
pietiekami autoritatīvu raksturu, kas valstij iesaka konkrētas problēmas risināšanai
izvēlēties optimālo rīcības modeli. Šajās metodēs ir ņemtas vērā vajadzības, kādas ir
mājsaimniecībām atkarībā no to lieluma un sastāva. Ir pieejams plašs šādu izvērtē79 Satversmes tiesa. 2005-02-0106.14.09.2005.10. punkts.
80 Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 19. The right to social se
curity (a rt 9). Para. 50; Digest of the Case Law of the European Committee o f Social Rights. 1 September
2008, p. 97.
81 Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 19. The right to social security
(art 9). Para. 22; Digest of the Case Law of the European Committee o f Social Rights. 1 September 2008,
p. 90,99.-100.
I Satversmes tiesa. 2006-10-03.11.12.2006.22.2. un 22.4. punkts.
I Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.31.2. punkts.

564

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

spektrs
Starp izplatītākajām minamas trīs metodes. Pirmkārt, ekvivalences
skala, otrkārt, modificētā skala un, treškārt, kvadrātsaknes skala
[..] Izvēle par
labu noteiktai ekvivalences skalai ir atkarīga no tehniskiem apsvērumiem par eko
nomikas patēriņu un vērtību izsvēruma, proti, prioritātēm, kas nosakāmas attiecībā
uz atšķirīgām indivīdu grupām, piemēram, pensionāriem. Šie apsvērumi ietekmēs
rezultātus. Izvēloties konkrētu ekvivalences skalu, ir svarīgi apzināties tās potenciālo
ietekmi uz nevienlīdzības un nabadzības sekām, nabadzīgo iedzīvotāju skaitu un sa
stāvu
Ņemot vērā to, ka rezultāti var atšķirties atkarībā no izraudzītās metodes,
tieši Latvijas situācijai vispiemērotākās metodes argumentēta izvēle ir likumdevēja
politiskās izšķiršanās jautājums.”84
Taču ir jāņem vērā, ka Latvijai saistošos starptautiskos dokumentos vai to piemēro
šanas praksē nereti ir noteikta konkrēta metode, kā noteikt pensijas vai pabalsta mini
mumu.85 Piemēram, Eiropas Sociālo tiesību komiteja, skaidrojot Eiropas Sociālās hartas
12. un 13. pantu, ir norādījusi, ka sociālās drošības sistēmas maksājumi, ja tie ir ienā
kumus aizstājoši, un sociālā palīdzība nekādā gadījumā nedrīkstētu būt zem nabadzības
limeņa, kas ir noteikts kā 50 procenti no mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu mediānas, kas aprēķināta, balstoties uz Eiropas Kopienu statistikas biroja “Eurostat” noteikto
nabadzības riska slieksni.86 Turklāt Satversmes tiesa pati 2004. gada 14. janvāra spriedu
mā lietā Nr. 2003-19-0103 ir atsaukusies uz Eiropas Sociālās hartas standartu attiecībā
uzmatemitātes pabalsta apmēru.87
Eiropas Sociālo tiesību komiteja, piemēram, ir atzinusi, ka Latvija pārkāpj tiesības uz
sociālo palīdzību, jo sociālās palīdzības pabalstu apmērs ir acīmredzami zem nabadzības
līmeņa.88
44. Attiecībā uz sociālās apdrošināšanas maksājumu apmēru starptautisko cilvēktie
sību dokumentu piemērošanas praksē tiek izvirzīta prasība ne tikai p ar to minimālo
apmēru, bet tiek arī norādīts, ka ir jābūt saprātīgai attiecībai starp personas atalgojumu,
veiktajām iemaksām un sociālās apdrošināšanas pensiju vai pabalstu.89
45. Valstij ir arī regulāri jāseko sniegtā sociālā nodrošinājuma apmēra pietieka
mībai, lai garantētu, ka atbalsta saņēmēji var atļauties preces un pakalpojumus, kas
tiem nepieciešami savu tiesību īstenošanai. Līdz ar to valstij ir pienākums perioju m u

MSatversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.31.2. punkts.
* Plašākpar sociālā nodrošinājuma minimālo apmēru skat Kovaļevska A. Tiesības uz atbilstošu dzīves līmeni.
Jurista Vārds, 2009.22. decembris, Nr. 51/52 (594/595).
“ Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. 1 September 2008, p. 90. and 99. Ir
jāņem vērā, ka, piemēram, matemitātes pabalsta gadījumā ir noteikts cits standarts. Eiropas Sociālo tiesību
komiteja ir atzinusi, ka matemitātes pabalsts ir atbilstošs, ja tā apmērs ir 70 procenti no personas algas. Skat.
Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. 1 September 2008, p. 68.
87Satversmes tiesa. 2003-19-0103.14.01.2004.8. punkts.
"European Committee of Social Rights. Conclusions XIX-2, 2009, Latvia. Articles 1 1 ,1 3 and 14 of the
Charter, p. 12.
89Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 19. The right to social security
(art 9). Para. 22; Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights. 1 September 2008,
p. 90.
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dilbi pārskatīt
nodrošinājuma apm čru.7'' Sociālā nodroilnljuniii apmira
periodiskas pārskatīšanas mērķi* ir novirnf to, ka varētu pazeminātie# iedzīvotāju
labklājība,"
AND Ekonomisko* sociālo un kultūra* lietu komiteja valstīm ir pieprasījusi Informā
ciju par to, vai pensijas un pabalsti ir pārskatīti atbilstoši inflācijai, cenu pieaugumam vai
algu pieaugumam,*2
46. Valstij ir pienākums sniegt personai sociālo nodrošinājumu pietiekami ilgi, jfļ»
gums var būt atšķirīgs atkarībā no sociālā nodrošinājuma veida, Piemēram, vecuma
pensiju parasti maksā līdz pat personas nāves brīdim, bet bezdarbnieka pabalstu - tikai
dažus mēnešus, Eiropas Sociālo tiesību komiteja gan ir norādījusi, ka atUecfbā uz bez
darbnieka pabalstu ir jānosaka saprātīgs sākotnējais periods, kura laikā persona, nezau
dējot bezdarbnieka pabalstu, ir tiesīga atteikties no tādiem darba vai apmācību piedāvā
jumiem, kas neatbilst viņas iepriekšējai pieredzei/' .Savukārt sociālā palīdzība ir jāsniedz,
tik ilgi, kamēr vien persona« ienākumu līmenis un dzīve« apstākļi ir tādi, ka personai
šāda palīdzība ir nepieciešama,*4
4/2.3. Sociālās nodrošinājuma «i«tēma« pieejamība
47. Sociālā nodrošinājuma sistēmai ir jābūt ari pieejamai. Ar pieejamību jāsaprot gan
finansiālā pieejamība, gan fiziskā pieejamība, gan citu veidu pieejamība, ANO Ekoflo*
misko, sociālo un kultūras lietu komiteja ir skaidrojusi, ka tas nozīmē, ka sociālā nodro
šinājuma sistēmai ir jāaptver pietiekami plašs personu lok« bez jebkāda« diskrlmināci*
ja«, Nosacījumiem sociālā nodrošinājuma iegūšanai ir jābut pamatotiem, samērīgiem un
caurskatāmiem, Gadījumiem, kad pensija vai pabalsts var tikt atņemts vai samazināts,
ir jābut noteiktiem likumā un balstītiem uz pamatotiem un saprātīgiem iemesliem, Tur*
klāt šādos gadījumos ir jānodrošina ari tai«nlgs process, Uz iemak«ām bāl«t1tu sistēmu
gadījumā iemak*ām ir jābūt iepriekš noteiktām. Turklāt iemak«ām ir jābūt tādām, lai
tās varētu at|auties veikt ikvien«, Sociālā nodrošinājuma «aņēmējiem ir Jāpiedalā« loci*
ālā nodrošinājuma «btēma« pārvaldīšanā. Sociālai« nodrošinājums ir jāpiešķir sapratīgi
termiņā, un sociālajiem pakalpojumiem ir jābCit fiziski pieejamiem, lai persona varētu
saņemt pen«iju, pabai«tu vai kādu pakalpojumu, informāciju par tiem, kā ari veikt itmak«as,^

4.3. Pienākum« pilnveidot «ociālā nodrošinājuma sistēmu
49,
Likumdevējam ir pienākum« pakāpeni«ki pilnveidot «ociālās nodrošināšanai fistēmu un val«tij pieejamo resursu ietvaroi palielināt «niegtā sociālā nodrošinājuma apmJwSalwwne* tiesa, 2009*06*01, 26,i 1,2009,15, punkts, Pensiju un pabalstu pārskatīšanu mēdz, saukt irt W
indeksēšanu,

1,1Satversmes ties«, 2007-01-01, №4)6,2007,26, punkts,
** 7'ooze j, 7/1#Hltfhi* to Social Security and Sodai anltiance: Toward» an AnaHtlcal Framework, Qrim»
nomic, Social, and (Juliural Rights In Action, New York; CftUtrtl University Press, 2007, p, 344,

** W jm o i tHe <^ase1%W<itf ther Huri/pt»n Committer trf Social Mights, I September 2008, p, 90,
** Ibid,, p, 100,
n (UrtnmHUee on i'AJrruunk, Social and Cultural Rights, General ( ^«nmenl No, 19, The right to »octal tuufttf
(»ft, 9), Pars, 2ir-27,
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ru,* Sociālā nodrošinājuma sistēmas pilnveidošana nozimē ne tikai konkrēta* pensijas
vai pabalsta palielināšanu. Ta* nozīme ari to, ka ar sociālā nodrošinājuma sistēmu tiek
aptverts aizvien lielāks personu loks. Sociālās apdrošināšanas joma par sistēmas pilnveidošanu var liecināt valsts izdevumu palielināšana šai jomai, Savukārt sociālā« palīdzības
jomā par progresu liecina ne tik daudz valsts izdevumu palielināšana, bet gan to personu
tkaita samazināšanas, kas dzīvo zem nabadzības limeņa,y/
49, Taču Satversmes tiesa savos spriedumos vairākkārt ir norādījusi, ka tiesību uz
sociālo nodrošinājumu īstenošana ir atkarīga no katra* valsU ekonomi«kās situācija«
unpieejamiem resursiem/* Satversmes tiesa ir pat uzsvēru«i, ka val«tij ir ari pienākum«
tava* saistība« sociālo tiesību jomā samēnrt ar savām ekonomiskajām iespējām, jo pre*
tējā gadījumā apgrūtināta var tikt citu val*t* pienākumu izpilde, tajā *kaitā citu sociālo
tiesību realizēšana, l āpāt jāņem vērā, ka val*tij ir jānodrošina pen*iju sistēmas ilgtspēja,
garantējot, ka tiesības uz sociālo nodrošinājumu būs īstenojamas ari nākamajā« paau
diit,** Mdz ar to var būt situācijas, kad valst« nespēj palielināt izdevumus sociālajam
nodrošinājumam,
50, Taču neatkarīgi no valsts attīstības līmeņa valstij ir pienākums veikt pasākumu«,
lai, izmantojot vi«us nepieciešamos līdzekļus, sasniegtu sociālo tiesību nodrošinājumu
vismaz minimālajā līmeni,"" Satversmes tiesa ir norādījusi, ka pat tad, kad valsti ir bū
tiski finanšu resursu trūkums, tai ir pienākums aizsargāt vājākos sabiedrības locekļus,'"'
ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejā ir skaidrojusi, ka val«t« pamat*
pienākumi, kas jānodrošina jebkurā gadījumā, ir šādi;
1) nodrošināt pieeju sociālā nodrošinājuma sistēmai, kas visiem indivīdiem un viņu
ģimenēm nodrošina minimāli nepieciešamo« pabalstus, ka« ļautu iegūt vi«maz pamata
medicīnisko aprūpi, vismaz minimāliem standartiem atbilstošu mājokli, ūdeni un kana
lizācijas *i«tēmu, pārtiku, kā ari vismaz elementāro izglītību;
2) nodrošināt pieeju «ociālā nodrošinājuma «iatēmai bez dUkriminācija«, it Īpaši
mazaizsargātajiem indivīdiem un indivīdu grupām;

3) re«pektēt pastāvošā* privātā« «ociālā nodrošinājuma si«tēma« un aizsargāt tā« no
nepamatota« iejaukšanā«;
4) pieņemt un ievie«t nacionālo «ociālā nodrošinājuma stratēģiju un rīcība« plānu;
5) veikt mērķtiecīgu« pasākumu«, lai ieviestu «ociālā« drošība« pa«ākumu«, it Īpaši
tidus, ka« aiz«argā mazaizsargāto* indivīdu« un mazaizsargātā« iedzīvotāju grupa«;
6) sekot Ildzi tieilbu uz sociālo nodrošinājumu 1«tenoŠana« līmenim,1m
*fatvtrsnies tiesa, 2007*01 *01,06,06,2007,26, punkta,
f/Toozej, The Uķhtt lo Hoclal Security and Social attbtancei Towardi an Anallllcal Framework, Grim,: Beg
nomk, Social, and Cultural Rights in Action, New York; Oxford University Press, 2007, p, 344,
*talvmmas tiesa, 2000-060109,15X15,2001, Secinājumu daļa; Satversmes tiesa, 2005*19*0105,14,01,2004,
Š, punkts; Satversmes tiesa, 2005-06-01,11,11,2005,6,2, punkta; Satversmes tiesa, 2009*45*01,21,12,2009,
24, punkts,
*HtVffim«s tiesa, 2009*06*01,26,11,2009,22,5, punkts,
** fit versmes tiesa, 2005-19*0105,14,01,2004,6, punkts,
I Sstwsmrs tiesa, 2009-45*01,21,12,2009,24, punkta,
^Cftnmitie* on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No, 19, The right to todal ncurlty
fat, 9), Para, 59,
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51. Lai arī valstij ir pienākums pilnveidot sociālā nodrošinājuma sistēmu, tomēr
izņēmuma gadījumā valsts ir tiesīga pat sam azināt sociāla nodrošinājuma līmeni. Bū
tiski pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, valsts vairs nevar garantēt tādu pašu so
ciālā nodrošinājuma kopumu, kāds tas bija noteikts ekonomiskās izaugsmes gados.183
Noteiktos gadījumos ekonomiskā krīze var sasniegt tādu līmeni, ka likumdevējam ir
jāpiešķir rīcības brīvība veikt koriģējošus pasākumus, pat ja šie pasākumi skartu Sat
versmē noteiktās pamattiesības. Situācijā, kad valsts finanšu resursi ir ļoti ierobežoti,
valstij ir rīcības brīvība mainīt pensiju saņemšanas nosacījumus, lai nodrošinātu tais
nīgu sociālās apdrošināšanas sistēmu .104 Tomēr valstij, straujas ekonomiskās lejupslī
des apstākļos, uz noteiktu laiku samazinot pensiju izmaksas, tom ēr saglabājas noteikts
pamatpienākumu kopums, no kura tā nav tiesīga atkāpties .105 Ja valsts, ņemot vērā tai
pieejamos resursus, nav spējīga nodrošināt šo m inim ālo līmeni visām riska grupām,
tai ir jānosaka grupas, kuras ir īpaši aizsargājamas un kurām jāparedz sociālais nodro
šinājums.106
52. Ja tiek samazināts sociālā nodrošinājuma līmenis, tad valstij ir pienākums pie
rādīt, ka tas ir noticis rūpīgi izsverot visas alternatīvas un valstij pieejamie resursi ir

pilnībā izlietoti. ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja ir norādījusi: lai
atzītu, ka pasākumi, kas samazina garantētā sociālā nodrošinājuma līmeni, ir atbilstoši
ANO Starptautiskajam paktam par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, ir
jāizvērtē:
1)

vai ir saprātīgs pamatojums šādu pasākumu veikšanai;

2)

vai vispusīgi tika izvērtētas alternatīvas;

3)

vai personu grupām, kuras attiecīgie pasākumi skars, bija nodrošināta patiesa

līdzdalība šo pasākumu un alternatīvu izvērtēšanā;
4)

vai pasākumi nav tieši vai netieši diskriminējoši;

5)

vai pasākumiem būs ilgstoša iedarbība uz tiesību uz sociālo nodrošinājumu

realizēšanu, vai pasākumiem nebūs nesaprātīga, nesamērīga 107 ietekme uz jau iegūtām
tiesībām un vai indivīdiem vai personu grupām nav liegta pieeja minimālajam sociālā
nodrošinājuma līmenim;
6)

vai nacionālā līmenī notika neatkarīga šo pasākumu izvērtēšana .108

5. Tiesību uz sociālo nodrošinājumu ierobežošana
53. Kaut arī Satversmes 116. pants neparedz, ka Satversmes 109. pantā noteiktās
pamattiesības varētu tikt ierobežotas, tās tomēr nevar atzīt par absolūtām. Satversmes
tiesa, atsaucoties uz Satversmes vienotības principu, ir norādījusi, ka tiesības uz sociālo
i Satversmes tiesa. 2009-08-01.26.11.2009.15. punkts.
104 Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.29.2. punkts.
105Turpat, 31. punkts.
106Turpat, 31.2. punkts.
107Angļu vaL - unreasonable.
ju Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 19. The right to social security
(art 9), para. 42.
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nodrošinājumu var ierobežot, ja ierobežojums ir noteikts ar likumu, ir attaisnots ar leģi
tīmu mērķi un atbilst samērīguma principam .109
54.
No Satversmes tiesas 2009. gada 21. decembra sprieduma lietā Nr. 2009-43-01
iz r ie t, ka par ierobežojum u ir jāuzskata iepriekš garantētā sociālā nodrošinājuma lī
meņa samazināšana. Tāpat Satversmes tiesa ir atzinusi, ka par ierobežojumu ir uzskatā
ma likumā noteiktajā kārtībā piešķirto pensiju neizmaksāšana pilnā apmērā.110 Savukārt
2007. gada 9. oktobra spriedumā lietā Nr. 2007-04-03 norādīts, ka apstrīdētā norma ie
r o b e ž o Satversmes 109. pantā ietvertās pamattiesības uz sociālo nodrošinājumu, jo liedz
apdrošināšanas periodā ieskaitīt faktisko (reālo) darba periodu, kurā persona bija no
darbināta pirms 15 gadu vecum a sasniegšanas.111 Par ierobežojumu Satversmes tiesa ir
atzinusi arī to, ka apstrīdētā norm a uz noteiktu laika posmu atceļ personu tiesības uz to,
ka valsts pensijas tiek pārskatītas .112
55. Attiecībā uz ierobežojumu leģitīm o mērķi, var atzīmēt, ka vairākās lietās Satvers
mes tiesa ir konstatējusi, ka par leģitīmu mērķi ir uzskatāma vēlme atrisināt sociālajā
budžetā izveidojušās finansiālās problēmas. Šāds mērķis ir saistīts ar sociālā budžeta ilgtspējas nodrošināšanu, līdzsvarojot tā ieņēmumus un izdevumus, un līdz ar to - sabied
rības labklājības nodrošināšanu .113
56. Savukārt, izvērtējot ierobežojumu samērīgumu, personas tiesību aizskāruma
būtiskumu var mazināt tas, ka apstrīdētā norma nav radījusi personām jau piešķirtās
valsts pensijas apmēra samazinājumu, ka ar apstrīdēto normu nav ierobežota tāda soci
ālā garantija, uz ko personas būtu ieguvušas tiesības, veicot valsts sociālās apdrošināša
nas iemaksas, kā arī tas, ka ierobežojums ir noteikts vienīgi uz konkrētu laika posmu.114
Lai nodrošinātu ierobežojumu samērīgumu, var būt nepieciešama arī diferencēta pieeja
dažādām personu grupām. Piemēram, Satversmes tiesa konstatēja, ka ierobežojums nav
samērīgs, jo nebija paredzēts atšķirīgs regulējums par pensiju ieturējumu situācijām, kad
personai noteiktais ieturējums no pensijas ir lielāks nekā tās gūtais ienākums no darba
vai pašnodarbinātā tiesiskajām attiecībām. Tāpat Satversmes tiesa ir norādījusi, ka nav
samērīgs tāds ierobežojums, ja pensiju ieturējums 10 procentu apmērā tiek piemērots
visiem pensionāriem neatkarīgi no viņu pensijas apmēra.115
57. Divās lietās Satversmes tiesa, vērtējot apstrīdēto normu satversmību, ir izmanto
jusi citu shēmu. Proti, Satversmes tiesa norādīja, ka ir jāpārbauda:
1)
vai likumdevējs veicis kādus pasākumus sociālo tiesību īstenošanai, jo likumdevējs
nevar atteikties nodrošināt sociālo tiesību efektīvu īstenošanu - tās ir ietvertas Satvers
mē, un likumdevējam tās ir jāievēro un jārespektē;
109Satversmes tiesa. 2 0 0 9 -4 3 -0 1 .2 1.12.2009.26.-27. punkts.
"“Satversmes tiesa. 2004-21-01.06.04.2005.10. punkts; Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.25. punkts.
Skat. arī Satversmes tiesa. 2001-12-01.16.03.2002. Secinājumu daļas 2. punkts.
111Satversmes tiesa. 2007-04-03.09.10.2007.26. punkts.
112Satversmes tiesa. 2 0 0 9-08-01.26.11.2009.15. punkts.
113Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.27.2. punkts.
114Satversmes tiesa. 2009-08-01.26.11.2009.22.1. punkts.
115Satversmes tiesa. 2009-43-01.21.12.2009.30.2.2. punkts.
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2 ) vai likumdevējs sociālās tiesības īstenojis pienācīgi; jo sociālās tiesības, kaut ari tās
ir atkarīgas no valsts finansiālajām iespējām, ir jānodrošina vismaz minimālā apmērā;
3) vai, īstenojot sociālās tiesības, likumdevējs nav pārkāpis vispārējos tiesību princi
pus.116
Taču šajās lietās netika vērtētas normas, kas paredzētu iepriekš garantētā sociālā no
drošinājuma apmēra samazināšanu vai cita veida tiesību uz sociālo nodrošinājumu sa
mazināšanu. Vienā lietā Satversmes desa vērtēja to, vai Satversmei atbilst tas, ka norma,
kas paredzēja personām iespēju lūgt piešķirt pensiju no jauna, tādējādi palielinot tās
apmēru, vienlaikus paredzēja, ka personām ir jāatmaksā arī daļa no iepriekš saņemtās
pensijas. Savukārt otrā lietā Satversmes tiesai bija jāizvērtē pabalsta maksimālā apmēra
ierobežojums, kas bija noteikts uzreiz, jau pieņemot regulējumu par attiecīgo pabalstu.
Tātad šajā lietā tika vērtēts, vai valsts ir izpildījusi savu pozitīvo pienākumu. Līdz ar to
nav pamata uzskatīt, ka šajās lietās izmantotā shēma būtu jauna tiesību uz sociālo nodro
šinājumu ierobežojumu izvērtēšanas shēma.

§ Satversmes tiesa. 2006-04-01. 08.11.2006. 16. punkts; Satversmes tiesa. 2006-10-03. B
16.1. punkts.
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110. V a ls ts a i z s a r g ā u n a tb a ls ta la u līb u —
s a v ie n īb u s t a r p v ī r i e t i u n s ie v ie ti, ģ im e n i,
vecāk u u n b ē r n a tie s īb a s .
V a lsts ī p a š i p a l ī d z b ē r n i e m i n v a l ī d i e m ,
b ē rn ie m , k a s p a lik u š i b e z v e c ā k u g ā d īb a s
vai c ie tu š i n o v a r m ā c ī b a s .
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A. Ievads
1. Panta konstrukcija un terminoloģija
1.
Satversmes 110. pants sastāv no diviem teikumiem. Pirmais teikums nosaka
valsts pienākumu aizsargāt un atbalstīt laulību, ģimeni, vecāku tiesības un bērna tiesības.
Otrais 110. panta teikums definē valsts īpašo pienākumu “palīdzēt bērniem invalīdiem,
bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības”.
2.
Satversmes 110. panta tvērums ir plašs. Tā galvenais uzsvars ir uz valsts pozitī
vo pienākumu aizsargāt un nodrošināt ģimenes un laulāto tiesības, vecāku tiesības un
bērnu tiesības, t.sk. īpašu bērnu grupu tiesības. Problēmu rada fakts, ka Satversme, ari
tās 110 . pants, nesatur nekādas norādes, kur būtu meklējams bērna tiesību uzskaitījums.
Taču būtu loģiski secināt, ka mutatis mutandis bērni bauda visas Satversmes VIII nodaļā
uzskaitītās tiesības.
3. Attiecīgi Satversmes 110. pants aptver gan pilsoniskās un politiskās, gan sociālās
un ekonomiskās tiesības attiecībā uz laulību, ģimeni, vecākiem un bērniem. No Satvers
mes 110 . panta izriet valsts pienākums nodrošināt ne tikai laulāto, ģimenes, vecāku un
bērna tiesības un to aizsardzību, nodrošinot valsts un citu personu neiejaukšanos tajās,
bet arī veidot atbalsta mehānismus, kas atbalstītu laulību, ģimeni, vecākus un bērnu, kā
arī atbalstītu ģimenes locekļus ģimenes krīzes situācijās.1
4.
Ari Satversmes tiesas sniegtā 110. panta interpretācija skaidri norāda, ka tas ie
tver gan pilsoniskās, gan sociālās un ekonomiskās tiesības. Piemēram, pilsonisko tiesību
kontekstā Satversmes tiesa lietā Nr. 2 0 0 4 -0 2 -0 1 0 6 ir vērtējusi Civillikuma 155. panta
sestās daļas, kas regulēja bērna izcelšanās noteikšanu, atbilstību Satversmes 110. pantam,
bet sociālo un ekonomisko tiesību kontekstā Satversmes tiesa lietā Nr. 2007-15-01 ir
vērtējusi Valsts sociālā pabalsta likuma 7 .1panta otrās daļas, kas regulēja bērna invalīda
kopšanas pabalsta piešķiršanas kārtību, atbilstību Satversmes 110. pantam.
5.
Līdztekus laulības un ģimenes aizsardzībai Satversmes 110. pants nosaka, ka
“[vjalsts aizsargā un atbalsta (..) bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem,

1Piem., vardarbības ģimenē gadījumos, skat. ECT spriedums Opuz v. Turkey. 33401/02,09.09.2009.
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bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības” Ņemot vērā mūsdie
nu starptautisko un Latvijas nacionālās sistēmas attīstības līmeni, bērni būtu uzskatāmi
par īpašu Satversmes 110. pantā aizsargāto grupu, tādēļ šīs personu grupas aizsardzība
skatāma atsevišķi no pārējiem.
1.1. Laulības un ģim enes aizsardzība
6.

Satversmes 110. pants nosaka, ka laulība ir savienība starp sievieti un vīrieti.
Tāpat arī nozīmīgākie starptautiskie cilvēktiesību dokumenti2 netieši norāda, ka laulība
var būt savienība tikai starp sievieti un vīrieti.
7 . Jēdziens “ģimene” ir plašāks nekā jēdziens “laulība”. Lai gan Civillikuma
241. pants nosaka, ka “pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie un viņu bērni, kamēr
tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā”, taču no starptautiskiem cilvēktiesību dokumentiem
izriet, ka šis jēdziens ir plašāks. Piemēram, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aiz
sardzības konvencijas 8 . pantā ietvertais jēdziens “ģimenes dzīve” “neattiecas tikai un
vienīgi uz ģimeni, kas balstīta uz laulību”.3 Uz šādu jēdzienu interpretāciju ir norādījusi
arī Satversmes tiesa. 4
8 . Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 8 . pants atzīst de facto ģi
menes, ne tikai de jure ģimenes .5 Tādējādi norādot, ka “bioloģiskā un sociālā realitāte
(ibiological and social reality) ir prioritāra salīdzinājumā ar likumisko pieņēmumu (legal

presumption)”.6
9. Minētā starptautisko cilvēktiesību pieeja skaidrojama ar faktu, ka arvien lielāku
sabiedrības daļu veido personu kopas ar ciešām sociālām un arī radnieciskām saitēm,
kas neatbilst ģimenes jēdzienam šaurākā nozīmē, proti, tikai laulības kontekstā, un šīm
personu kopām ir pilnībā nodrošināmas gan bērnu un vecāku tiesības, gan arī tiesības
uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un aizsardzību, gan attiecībās ar citiem
sabiedrības locekļiem, institūcijām, gan savstarpēji.
10. Ne Satversme, ne starptautiskie tiesību dokumenti nesniedz jēdziena “vecāks”
definīciju. Līdz ar to valstis jēdzienu “vecāks” nosaka ar nacionālajiem tiesību aktiem.
Latvijā kārtību, kādā persona ir atzīstama par vecāku, nosaka Civillikuma Ģimenes tie
sību daļa. Civillikuma 146. pants nosaka, ka par bērna māti ir atzīstama sieviete, kura
bērnu dzemdējusi, ko apstiprina ārsta izziņa. Savukārt par bērna tēvu ir atzīstams mātes
vīrs, bijušais vīrs, ja bērns dzimis ne vēlāk kā 306. dienā pēc vīra nāves, laulības šķiršanas
1ANOVispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 16. pants, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijas 12. pants, ANO Starptautiskā Pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 23.panta otrā
daļa. Te gan jāatzīmē, ka ECT spriedumā Schalk and Koph v. Austria. 3012/04,24.06.2010. ir atzinusi, ka,
ņemot vērā sabiedrības attīstību, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12.pantā
noteiktās tiesības visos gadījumos nevar tikt attiecinātas tikai uz savienību starp divām pretējā dzimuma
personām.
3Satversmes tiesa. 2004-02-0106.11.10.2004.14. punkts.
4Satversmes tiesa. 2004-02-0106.11.10.2004.14. punkts, atsaucoties uz ECT spriedumu Kroon and others v.
Netherlands. 18535/91,27.10.1994.40. punkts.
5ECT spriedums Johnston and others v. Ireland. 9697/82,18.12.1986.56. punkts.
‘ Satversmes tiesa. 2004-02-0106.11.10.2004.14. punkts, atsaucoties uz ECT spriedumu Kroon and others v.
Netherlands. 18535/91,27.10.1994.40. punkts.
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vai atzīšanas par spēkā neesošu, vai vīrietis, kas ir atzinis paternitāti, vai paternitāti ir
atzinusi tiesa. Persona var kļūt par vecāku arī adopcijas rezultātā.
1.2. B ērn a tiesības
11 . Jāsaka, ka pamattiesību (cilvēktiesību) pamatprincipi, kas labi darbojas, attieci
not tos uz pieaugušajiem cilvēkiem, pārstāj darboties, mēģinot tos piemērot attiecībā uz
bērniem. Bērni zināmā veidā rada anomāliju tiesiskajā vidē. Vēsturiski konstitucionālās
tiesības attīstījās, balstoties uz principu, ka tiesības bauda nobrieduši autonomi indivīdi,
kas brīvi izsaka savu gribu un bauda aizsardzību no valsts iejaukšanās. Bērniem nav
nepieciešamā brieduma, un viņi nav autonomi, jo pēc definīcijas bērna statuss nosaka
atkarību no vecāka (aizbildņa).7
12. Džons Stjuarts Mils (John Stuart Mill) uzskatīja, ka bērnu stāvoklis prasa, lai citi
par viņiem rūpējas, viņi jāaizsargā no pašu rīcības un no ārējā kaitējuma, un tāpēc Mils
izslēdza bērnus no savas brīvības koncepcijas. Arī Džons Loks (John Locke) izslēdzis
bērnus no savas cilvēku dabiskās vienlīdzības teorijas, jo viņš uzskatīja, ka bērni ir “balta
lapa, kam nav nekādu īpašību un nekādu ideju”. Par spīti šādai noraidošai attieksmei pret
bērniem kā neatkarīgiem tiesību subjektiem, gan Mils, gan Loks atzina, ka bērniem ir
nepieciešama zināma tiesiskā aizsardzība.8
13. Bērnu tiesību konstitucionālās aizsardzības attīstība saskārusies ar ievērojamām
grūtībām. Tradicionāli konstitucionālās tiesības ir attīstījušās kā negatīvās tiesības un
brīvības, kas izriet no personas brīvas izvēles un privātās autonomijas koncepcijām,
tādējādi pasargājot indivīdu no iejaukšanās no valsts puses (piemēram, vārda brīvība,
tiesība netikt spīdzinātam un citas tiesības un brīvības, kas mūsdienās tiek definētas kā
pilsoniskās un politiskās tiesības).9 Bērni neiederējās šajā koncepcijā, jo viņiem nebija ne
brīvas izvēles, ne privātās autonomijas. Taču, attīstoties pozitīvo tiesību un brīvību kon
cepcijai jeb tiesībām nodrošināt zināmus labumus vai pakalpojumus (“tiesībām uz”, t.i.,
tiesībām un brīvībām, kas mūsdienās tiek definētas kā ekonomiskās, sociālās un kultūras
tiesības), tika pavērtas durvis diskusijai par marginālo grupu, arī bērnu, tiesībām.10
14. Savukārt, attīstoties starptautiskajām cilvēktiesībām, negatīvo un pozitīvo tiesī
bu koncepcijas tika papildinātas ar valstu negatīvajiem un pozitīvajiem pienākumiem to
īstenošanā. Ar negatīvo valsts pienākumu tiek saprasts pienākums atturēties no iejauk
šanās, kamēr ar pozitīvo pienākumu tiek saprasts valsts pienākums radīt nepieciešamos
tiesiskos un praktiskos apstākļus tiesību īstenošanai.
15. Tieši “pozitīva pienākuma” koncepcijas attīstība ir devusi būtisku stimulu bēr
nu tiesību pienācīgai atzīšanai un attīstībai, atrisinot tiesisko anomāliju, ko radīja bērnu
atkarīgs statuss.
7 Tamar E. A Positive Right to Protection fo r Children, Yale Human Rights and Development. Law Journal,
VoL 7,2004, p. 1.
8 Ibid., p. 1.-2.
9 Šeit un tālāk ar terminu “pozitīvās tiesības” tiek apzīmētas tiesības uz valsts rīcību attiecīgo tiesību nodroši
nāšanai Ar terminu “negatīvās tiesības” tiek apzīmētas tiesības uz valsts neiejaukšanos. Vairāk par šo tiesību
nodalījumu skat., piem., MacNaughton J. Positive Rights in Constitutional Law: No Need To Graft, Best Not
To Prune. Journal of Constitutional Law, VoL 3 :2 ,2 0 0 4 ,7 5 0 .-7 8 2 .1pp.
10Ezer E. A Positive Right to Protection fo r Children, Yale Human Rights and Development. Law Journal, Vol.
7,2004, p. 1.-5.
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16. Taču, neskatoties uz ievērojamo progresu, kāds ir sasniegts bērnu tiesību attīstī
bā starptautiskajā līmenī, atzīstot bērnus par pilntiesīgiem tiesību subjektiem, nacionāla
jā līmenī (tostarp konstitucionālajā līmenī) valstis joprojām meklē risinājumus pieaugu

šo cilvēku autonomijas no valsts iejaukšanās un bērnu tiesību līdzsvarošanai, un līdz ar
to pamatoti var uzskatīt, ka nacionālajā līmenī bērnu tiesības joprojām atrodas attīstības
stadijā. Diemžēl ne vienmēr rastie risinājumi ir pozitīvs solis bērnu tiesību ievērošanas
virzienā.
17. Jēdziens “bērns”. Saskaņā ar starptautiskajiem tiesību dokumentiem pamatā
par bērnu ir atzīstama persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu .11 Tomēr starp
tautiskie tiesību dokumenti pieļauj atkāpes no šīs normas saskaņā ar nacionālajām
tiesību normām. Latvijā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. panta pirmā daļa nosaka,
ka “bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras
saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu ve
cuma sasniegšanas”. Šī norm a vienlaikus atspoguļo starptautiskajos tiesību aktos no
teikto pamatprincipu, ka bērns ir persona līdz 18 gadu vecumam, vienlaikus nosakot
izņēmuma gadījumus, kad persona bērna statusu var zaudēt, nesasniedzot 18 gadu
vecumu.
18. Starptautiskie tiesību dokumenti nesniedz atsevišķu jēdziena “bērns invalīds”
definīciju. Tomēr no ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām izriet, ka
attiecībā uz bērnu invaliditāti piemērojama vispārīgā šīs konvencijas 1. pantā noteiktā
invaliditātes definīcija, kas attiecināma arī uz bērniem. Visas Konvencijā noteiktās tie
sības ir attiecināmas arī uz bērniem, turklāt viņu īpašās tiesības ir īpaši atrunātas Kon
vencijas 7. pantā. Latvijā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 53. pants nosaka, ka “bērns

ar īpašām vajadzībām ir bērns, kuram sakarā ar slimības, traumas vai iedzimta defekta
izraisītiem orgānu sistēmas funkciju traucējumiem ir nepieciešama papildu medicīniskā,
pedagoģiskā un sociālā palīdzība neatkarīgi no-tā, vai likumā paredzētajā kārtībā ir no
teikta invaliditāte”.12
19. Bērnu tiesību aizsardzības likuma13 1. pants sniedz tādu jēdzienu definīcijas kā
“bez vecāku gādības palicis bērns”, “bārenis”, “vecāku nolaidība”, kā arī “seksuālā, fiziskā
un emocionālā vardarbība”.

2. Laulības, ģimenes, vecāku un bērna tiesības
starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos
20. Satversmes tiesa ir norādījusi: “Interpretējot Satversmes 110. panta pirmajā daļā
ietvertās pamattiesības, vienlaikus jāņem vērā starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos
ietvertās normas un to piemērošanu praksē.”1* Starptautiskie tiesību dokumenti nosaka
gan pilsoniskās tiesības, gan ekonomiskās un sociālās tiesības laulības, ģimenes, vecāku
un bērnu tiesību aizsardzības kontekstā.

11ANO Konvencijas par bērna tiesībām 1. pants.
12Bērnu tiesību aizsardzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998.8. jūlijs, Nr. 199/200 (1260/1261).
13l\irpat.
14Satversmes tiesa. 2004-02-0106.11.10.2004.
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2.1. Laulības un ģim enes aizsardzība
21. ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ietver
vairākas normas, kas nosaka laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesības. Pakta 17. pants
nosaka aizliegumu patvarīgi un nelikumīgi iejaukties ģimenes dzīvē, tādējādi norādot
uz valsts negatīvo pienākumu. Savukārt Pakta 23. pants definē ģimeni kā sabiedrības
pamatšūniņu, kurai tiesības baudīt sabiedrības un valsts aizsardzību nosaka pilngadīgu
vīriešu un sieviešu tiesības stāties laulībā un dibināt ģimeni, kā arī nosaka valsts pienā
kumu nodrošināt laulāto vienlīdzību, stājoties laulībā, laulības laikā un šķirot laulību,
šķiršanās gadījumā paredzot nepieciešamo bērnu aizsardzību.
22. Arī ANO Starptautiskais pakts par sociālajām, ekonomiskajām un kultūras
tiesībām ietver vairākas tiesību normas, kas attiecas uz Satversmes 110 . pantu. Pakta
10 . pants uzsver, ka ģimene ir sabiedrības pamatšūniņa, kurai ir jānodrošina iespējami
plašāka aizsardzība un palīdzība, it sevišķi tās dibināšanas posmā un kamēr tās pienā
kums ir gādāt par nepatstāvīgiem bērniem un viņu audzināšanu. Valstīm jānodrošina,
ka laulība tiek slēgta brīvi piekritušu personu starpā. Valstij ir jānodrošina īpaša aizsar
dzība sievietēm periodā pirms un pēc dzemdībām, bet, ja sieviete strādā, - atvaļinājums
ar pietiekamu sociālās nodrošināšanas pabalstu. Tāpat Pakta 11. pantā noteikts, ka val
stīm ir jānodrošina ikvienai ģimenei atbilstošs dzīves līmenis, kas ietver uzturu, apģērbu
un mājokli, ar pienākumu nemitīgi dzīves apstākļus uzlabot.
23. Eiropas Padomes Eiropas Sociālās hartas preambulas 16. un 17. punkts uzsver,
ka ģimene ir sabiedrības pamatvienība, kurai ir nodrošināmas tiesības uz attiecīgu so
ciālo, juridisko un ekonomisko aizsardzību tās pilnvērtīgai attīstībai, kā arī pienākums
nodrošināt māšu un bērnu sociālo un ekonomisko aizsardzību neatkarīgi no ģimenes
stāvokļa un ģimenes attiecībām.
24. Attiecībā uz strādājošiem Eiropas Sociālās hartas 4. un 8 .pants nosaka pienāku
mu nodrošināt tādu atalgojumu, kas nod'rošinātu strādājošiem un viņu ģimenēm pienā
cīgus dzīves apstākļus, sieviešu aizsardzību pirms un pēc dzemdībām, t.sk. apmaksātu
pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumu, aizliegumu atlaist maternitātes atvaļi
nājuma laikā un pietiekami garus pārtraukumus darbā bērna barošanai ar krūti. Savu
kārt Hartas 16. pants nosaka pienākumu nodrošināt apstākļus pilnvērtīgai ģimenes kā
sabiedrības pamatvienības attīstībai, veicinot ģimenes dzīves ekonomisko, juridisko un
sociālo aizsardzību ar tādiem līdzekļiem kā ģimeņu pabalsti, fiskālie atvieglojumi, dzīvo
jamā fonda nodrošināšana ģimenēm, pabalsti jaunlaulātajiem un citiem piemērotiem lī
dzekļiem. Hartas 17. pants uzliek par pienākumu īpaši gādāt par mātes un bērna sociālo
un ekonomisko aizsardzību, veicot atbilstošus pasākumus, tostarp izveidojot un uzturot
attiecīgas institūcijas un dienestus.
25. Starp daudzām Starptautiskās Darba organizācijas konvencijām ir vairākas, kas
skar Satversmes 1 10. pantā noteiktās tiesības. Tās ir Konvencija piar strādniekiem ar ģi
menes pienākumiem, kas nosaka tiesības uz efektīvu darba un personiskās dzīves apvie
nošanu, lai nodrošinātu vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas sievietēm un vīriešiem,15
15 Workers with Family Responsibilities. Convention No. C 156 (1981): starptautiska konvencija. Pieejams:

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdispl.htm. Latvija nav ratificējusi.
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un Maternitātes aizsardzības konvencija,16 kas nosaka nodarbināto sieviešu grūtniecības
un maternitātes laikā tiesības un aizsardzības standartus.
2.2. Bērna tiesības
26. Starptautisko bērnu tiesību pirmsākumi ir meklējami 20. gadsimta pirmajā pusē
Tautu savienības (jeb Nāciju līgas) dokumentos,17 piemēram, 1924. gadā pieņemtajā Ženēvas deklarācijā par bērna tiesībām ,18 kurā tika iekļauti mūsdienu bērna tiesību pamat
e le m e n ti (bērna pilnvērtīgai attīstībai nepieciešamie līdzekļi, specifiskie pasākumi bērna
tiesību aizsardzībai un aizsardzībai no ekspluatācijas).
27. Papildus 1948. gada Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai, kuras 25. pants atzīst
bērna tiesības uz īpašu gādību un palīdzību, 1959. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas
(turpmāk - ANO) Asambleja pieņēma Bērna tiesību deklarāciju, kas kļuva par būtisku
soli starptautisko bērnu tiesību attīstībā pēckara pasaulē jaunizveidotas globālās starp
tautiskās organizācijas ietvaros.19 1959. gada Bērna tiesību deklarācija ir pirmais mēģi
nājums kodificēt bērnu tiesības.20
28. 1966. gadā pieņemtie Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām
tiesībām un Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām,
kaut arī ietver uz bērniem attiecināmas cilvēktiesību normas, tomēr nepietiekami nošķir
bērnu īpašo situāciju.
29. Par starptautisko bērnu tiesību patieso dzimšanas dienu tiek uzskatīts 1989. gada
20. novembris, kad ANO Ģenerālā asambleja vienbalsīgi pieņēma ANO Konvenciju par
bērna tiesībām. Līdz pat šodienai ANO Konvencija par bērna tiesībām ir vienīgais starp
tautiskais cilvēktiesību līgums,21 kuru ratificējušas 193 no 195 starptautiski atzītajām pa
saules valstīm, izņēmumi ir Somālija un Amerikas Savienotās Valstis22. Starptautisko tiesī
bu vēsturē ANO Konvencija par bērna tiesībām ir uzstādījusi arī citu rekordu, jo visātrāk
savākusi nepieciešamās valstu ratifikācijas, lai tā stātos spēkā.23 Šis dokuments patiesi ir
devis stimulu valstīm radīt nepieciešamo speciālo regulējumu vienai no vismazāk aizsar
gātajām sabiedrības grupām ar ierobežotu tiesībspēju un fizisku, psiholoģisku, finansiālu
16Maternity Protection. Convention No. C 183 (2000): starptautiska konvencija. Pieejams: http://www.ilo.
org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C183.
l7Todres J. Women’s Rights and Children’s Rights: A Partnership with Benefitsfor Both. Cardozo Women’s Law
Journal, Vol. 10,2004, p. 603.-624., 603.
“ UN Documents. Geneva Declaration of the Rights of the Child. Pieejams: http://www.un-documents.net/

gdrcl924.htm
19The Circumcision Reference Library. Declaration of the Rights of the Child (1959). Pieejams: http://www.
drp.org/library/ethics/UN-declaration/.
20Ezer T. A Positive Right to Protection fo r Children, Yale Human Rights and Development. Law Journal, VoL 7,
2004, p. 23.
21Lee Y. 18 Candles. The Convention on the Rights of the Child Reaches Majority, p. 11.-15. Pieejams:

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/crcl8.pdf.
22 United Nation. Treaty C ollection . P ieejam s: http://treaties.un.org/Pages/V iew D etails.
ospx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-l 1&chapter=4&lang=en
23ANO Konvencija par bērna tiesībām stājās spēkā 1990. gada 2. septembri, ti., nepilnu gadu pēc tās atvērša
nas parakstīšanai. Skat. turpat. Skat. ar! Ezer T. A Positive Right to Protectionfor Children. Yale Human Rights
and Development Law Journal, Vol. 7 , 2004, p. 24.
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un cita veida atkarību no citām personām (vecāki, audzinātāji, valsts pārstāvji, sabiedrība,
u.c.). Līdz ar ANO Konvencijas par bērnu tiesībām pieņem šanu notika fundamentālas izmaiņas skatījumā uz bērniem, atzīstot viņus p ar neatkarīgiem indivīdiem, kas ir apveltīti
ar tiesībām un pienākumiem atbilstoši savam vecu m am un briedum a pakāpei un nosodot
attieksmi pret bērniem kā pret vecāku vai aizbildņu īpašum u .24 A N O Konvencija par bērna
tiesībām detalizēti kodificē specifiskās bērnu tiesības, kuras tajā brīdī lielā mērā jau bija at
zītas starptautiskajās cilvēktiesībās, kas tika pielāgotas bērnu specifiskajai situācijai.25 ANO
Konvencija par bērna tiesībām arī definēja bērna intereses kā fundam entālo horizontālo
principu, kas jāievēro gan valsts iestādēm, gan privātiestādēm visās darbībās attiecībā uz
bērniem .26 Šis solis pats par sevi ir unikāls, jo, kā zinām s, starptautisko publisko tiesību
dokumenti parasti neietver privātajam sektoram saistošas n orm as.
30. Bērnu tiesību kontekstā jāpiemin arī 1979. gada A N O K onvencija par jebkuras
sieviešu diskriminācijas izskaušanu, jo tās n orm as ir attiecinām as uz meitenēm. Šis do
kuments neaizstāj ANO Konvencijas p ar bērna tiesībām n o rm as, bet to ir svarīgi ņemt
vērā, jo meitenes vienlaikus pieder divām m azaizsargātām g ru p ām - sievietes un bēr
ni - , kas pakļauj viņas lielākam aizskāruma riskam .27
31. Visbeidzot no ANO dokumentiem svarīgi būtu m inēt arī Konvenciju par minimā
lo vecumu nodarbinātībā, kuras mērķis ir aizliegt bērnu darbu ,28 un Konvenciju par sliktā
kajiem bērnu darba veidiem ,29 kas nosaka stingrus ierobežojum us bērnu nodarbināšanai
32. Svarīgākais reģionālais cilvēktiesību dokum ents ir 19 5 0 . gada Eiropas Pado
mes Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un tās papildu protokoli
(turpmāk - Eiropas Cilvēktiesību konvencija), kuru teksts neuzskaita specifiskās bērnu
tiesības, taču Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra ir pietiekam i attīstīta bērnu tiesību
jautājumos. Visbeidzot Eiropas Padomes līm enī ir pieņ em ta vesela virkne citu saistošu
un nesaistošu dokumentu, kas skar bērnu tiesību jautājum us un kam ir nozīme, cita
starpā interpretējot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas n o rm a s .30
33. Runājot par bērnu tiesību starptautisko regulējum u, nebūtu pareizi neminēt
Hāgas konferences par starptautiskajām privāttiesībām dokum entus, kuras ietvaros Lat
vija ir pievienojusies šādām konvencijām bērnu tiesību jo m ā :31 1996. gada 19. oktobra
Hāgas konvencija par jurisdikciju, piem ērojam iem tiesību aktiem , atzīšanu, izpildi un
24 Arbour L. Happy Birthday! 18 Candles. The Convention on the Rights o f the Child Reaches Majority p.
7.-10.
25 Todres J. Women’s Rights and Children’s Rights: A Partnership with Benefits fo r Both. Cardozo Women’s Law
Journal, VoL 10,2004, p. 603.-624., 604.
24 ANO Konvencijas par bērnu tiesībām 3. pants.
27Todres J. Women’s Rights and Children’s Rights: A Partnership with Benefits f o r Both. Cardozo Women’s Law
Journal, VoL 10,2004, p. 603.-624., 605.-607.
“ Minimum Age Convention Mo. Convention No. C 138 (1973): starptautiska konvencija. Pieejams: http://

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.plfC138.
29 Worst Forms of Child Labour. Convention No. C 182 (1999): starptautiska konvencija. Pieejams: http://

www. ilo. org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?Cl 82.
30 Conseil de 1'Europe. Achievements and Documents. Pieejams: http://www.coe.int/t/dghl/standardsettinļ)

family/Achievements_and_documents_en.asp.
31Areas of private international law. International Protection o f Children, Family and Property Relations.
Pieejams: http://www.hcch. net/index_en.php?act=text. display&tid=10#family.
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sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem, 1980. gada
25. oktobra Hāgas Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem
aspektiem, 1993. gada 29. maija Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību
starpvalstu adopcijas jautājumos, 1961. gada 5. oktobra Hāgas Konvencija par iestāžu
pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību.
3.

Laulības, ģimenes, vecāku un bērna tiesības ES tiesību dokumentos

34. Laulības, ģimenes, vecāku un bērna tiesības ir noteiktas virknē ES tiesību doku
mentu. ES tiesības regulē jautājumus par ES pilsoņa un viņa ģimenes locekļu pārvietoša
nās un uzturēšanās tiesībām, ar pārvietošanos un uzturēšanos saistītās ekonomiskās un
sociālās tiesības, darbinieku aizsardzību saistībā ar ģimenes pienākumu veikšanu, kā arī
pārrobežu strīdu jautājumus ģimenes tiesību kontekstā.
35. Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos minētās tiesības ir atzītas par ES pa
mattiesībām. Eiropas Savienības Pamattiesību harta atzīst gan individuālās (piemēram,
pilsoniskās, sociālās), gan pie kādu noteiktu personu grupām piederošo cilvēku (tostarp
bērnu) tiesības.32 Hartas 24. pantā ir īpaši uzsvērts valsts un privāto iestāžu pienākums
visās uz bērniem attiecināmās darbībās pirmkārt ņemt vērā bērna intereses. Šeit jāatzīmē
zināma terminu nesakritība Pamattiesību hartas teksta angļu un latviešu valodā. Hartas
tekstā angļu valodā tiek lietots term ins “primary consideration”, kas nozīmē, ka bērna
tiesībām jābūt pamata (pašam galvenajam) apsvērumam, pret kuru būtu jālīdzsvaro visi
citi apsvērumi. Ņ emot vērā, ka angļu valoda bija viena no darba valodām Hartas teksta
sagatavošanas un pieņemšanas procesā, tās teksts latviešu valodā būtu interpretējams
atbilstoši angļu valodā lietotai terminoloģijai. Bez tā Eiropas Savienības līguma 3. panta
trešā daļa īpaši izceļ bērna tiesību aizsardzību.
36. Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. pants nosaka ikviena ES pilsoņa tie
sības brīvi pārvietoties un uzturēties citu ES dalībvalstu teritorijā saskaņā ar ES tiesībās
noteikto kārtību. ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu pārvietošanās un uzturēšanās tie
sības un ar tām saistītās nodarbinātības un sociālās tiesības citās ES dalībvalstīs detalizēti
regulē Direktīva 2 0 0 4 /3 8 .33
37. Direktīvas 2 0 0 4 /3 8 2. un 3. pants sniedz plašu ģimenes locekļa definīciju. Direk
tīvas 2004/38 izpratnē par ģimenes locekli ir uzskatāms ES pilsoņa laulātais, ES pilsoņa
un/vai laulātā bērni vecum ā līdz 21 gadam un apgādībā esošie augšupējie radinieki. Par
ES pilsoņa ģimenes locekli ir uzskatāmas arī personas, kuras ceļojuma sākuma valstī ir
bijušas ES pilsoņa apgādībā vai dzīvojušas vienā mājsaimniecībā, kā arī personas, kurām
veselības apsvērumu dēļ ir nepieciešama personiska aprūpe. Par ES pilsoņa ģimenes lo
cekli ir uzskatāmi arī partneri, ar kuriem ir ilgstošas un stabilas partnerattiecības vai ar
kuriem ir reģistrētas partnerattiecības, tādējādi paplašinot ģimenes definīciju ne tikai at
tiecībā uz pretējā dzimuma, bet arī viendzimuma pāru partnerattiecībām ārpus laulības.
31Eiropas Savienības pamattiesību harta. Oficiālais Vēstnesis. 2007.14. decembris, Nr. C 364, p. 1.-16; skat
Hartas 7., 9., 23., 24., 31., 3 2 ,3 3 ., 34. pantu.
35Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 2004/38/EK , 29.04.2004. Ar šo direktīvu groza Regulu (EEK)
Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK , 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK,
90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK . Oficiālais Vēstnesis. 2004.30. aprīlis, L 158,77.-123. lpp.
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38. Saskaņā ar Direktīvu 2004/38 ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem ir tiesības
ne tikai pārvietoties un uzturēties citā ES dalībvalsti, bet arī strādāt un baudīt līdzvērtīgas
tiesības kā uzņemošās ES dalībvalsts iedzīvotājiem, ieskaitot tiesības sociālajā jomā.34
39. Līguma par Eiropas Savienības darbību 4 5 . pants nosaka ikviena ES pilsoņa tiesī
bas brīvi pārvietoties ES darba nolūkos, bet Regula 4 9 2 / 2 0 1 1 (iepriekš 1612/68)35nosaka
viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu tiesības ES dalībvalstī, kurā ES pilsonis strādā.36
40. Regulas 492/2011 7. panta otrā daļa nosaka, ka ES pilsonim ir nodrošināmas tā
das pašas tiesības kā uzņemošās ES dalībvalsts strādniekiem sociālo un nodokļu tiesību
jomā. Saskaņā ar EST judikatūru šī norma interpretējama paplašināti, piešķirot tiesības
ne tikai pašam ES pilsonim saistībā ar viņa nodarbinātību, bet arī ES pilsoņa ģimenes
locekļiem saistībā ar uzturēšanos citā ES dalībvalstī.37 Tas nozīmē, ka ES pilsonim un
viņa ģimenes locekļiem pienākas visas tās sociālās tiesības, kas tiek piešķirtas visiem
uzņemošās ES dalībvalsts iedzīvotājiem. Regulas 492/2011 10. pants skaidri nosaka ES
pilsoņa bērnu tiesības iegūt izglītību uzņemošajā ES dalībvalstī.
41. Regulas 1408/7138 un 883/200439 regulē jautājumus par sociālās drošības sistē
mu koordināciju starp ES dalībvalstīm. Šo regulu mērķis ir nodrošināt to, ka, baudot
brīvas pārvietošanās, uzturēšanās un darba tiesības, ES pilsonis un viņa ģimenes locekļi
nezaudē iegūtās sociālās tiesības40, piemēram, iemaksas vecuma pensiju apdrošināšanai,
kas veiktas uzņemošās ES dalībvalsts sociālās apdrošināšanas sistēmā. Regulas 1408/71
un 883/2004 aptver arī plaša spektra ģimenes pabalstu koordinēšanu.
42. Direktīvas 92/8541 un 96/34 (2010/18)42 nosaka visu ES teritorijā nodarbināto
personu tiesības darba un ģimenes dzīves apvienošanas jautājumos. Direktīva 92/85 no
34Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībāmbrīvi
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā. 2004/38/EK, 29.04.2004.23. un 24. pants.
35Padomes Regula par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā. 492/2011,05.04.2011. Oficiālais Vēstnesis.
2011.27. maijs, L 141,1. -12. lpp; Padomes Regula par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā. 1612/68,
15.11.1968. Oficiālais Vēstnesis. 1968.19. oktobris, L 257,2. - 12. lpp.
36Pašlaikattiecībā uz ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu sociālajām un ekonomiskajām tiesībām uzņemošajā
valstī Regulas 1618/68 un Direktīvas 2004/38 normas pārklājas.
37Barnard С. EC Employment Law. Oxford: Oxford University Press, 3rd ed. 2006, p. 199.-200.
38Padomes Regula par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas
pārvietojas Kopienā. 1408/71,14.06.1971. Oficiālais Vēstnesis. 1997.5. jūlijs, L 149,2. -50. lpp.
39Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. 883/2004,
29.04.2004. Oficiālais Vēstnesis. 2004.30. aprīlis, L 166,1. - 123. lpp.
"Barnard С. EC Employment Law. Oxford: Oxford University Press, 3rd ed. 2006, p. 218.
41Padomes Direktīva par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzla
bošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm , kas
baro bērnu ar krūti (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē). 92/85/
EEK, 19.10.1992. Oficiālais Vēstnesis. 1992.28. novembris, L 3 4 8 ,1 .-8 . lpp.
42Padomes Direktīva par UNICE, CEEP un EAK noslēgto desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/
EEK 16. panta 1. punkta nozīmē). 92/85/EEK, 19.10.1992. Oficiālais Vēstnesis. 1992.28. no ve m b ris, L348,
1.-8. lpp.
Padomes Direktīva par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atva
ļinājumu. 96/34/EK, 03.06.1996. Oficiālais Vēstnesis. 1996. 19. jūnijs, L 1 4 5 ,4 .-9 . lpp. Padomes Direktīva,
ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par v e c ā k u atva
ļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK. 2010/18/ES, 08.03.2010. Oficiālais Vēstnesis. 2010.18. marts, L068,
13.-20. lpp.
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saka strādājošo sieviešu tiesības grūtniecības un maternitātes periodā attiecībā uz darba
apstākļiem un pienākumu nodrošināt dzemdību un maternitātes atvaļinājumu, kā arī
pabalstu ši atvaļinājuma laikā. Savukārt Direktīva 96/34 nosaka ikviena strādājošā vecā
ka tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu, tiesības uz to pašu vai līdzvērtīgu darbu pēc
b ē rn a kopšanas atvaļinājuma, kā arī aizliegumu izbeigta darba tiesiskās attiecības sakarā
ar neparedzētu darba kavējumu neatliekamu ģimenes apstākļu dēļ.
43. Direktīva 94/33 43 nosaka īpašu tiesisko aizsardzību jaunu cilvēku nodarbināša
nai nolūkā aizliegt bērnu nodarbināšanu un stingri regulēt pusaudžu nodarbinātību, lai
aizsargātu viņu veselību un drošību, kā arī nodrošinātu pietiekamu laiku izglītības iegū
šanai. Direktīva nosaka nodarbināšanas aizliegumu un ierobežojumus atkarībā no bērna
vecuma, ierobežotu darba laiku un īpašas prasības darba aizsardzības jomā.
44. Sakarā ar ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu pārvietošanās un uzturēšanās
tiesībām ES teritorijā arvien ir aktualizējies jautājums par pārrobežu tiesvedību. Lai šo
procesu vienkāršotu, ES tiesībās ir virkne normatīvo aktu, kas regulē jautājumus par
pārrobežu tiesvedību. Atzīstot nepieciešamību īpaši aizsargāt bērnu tiesības, ES institū
cijas ir pieņēmušas virkni tiesību aktu, kas regulē pārrobežu tiesvedību ģimenes tiesību
jautājumos.
45. Svarīgākie ES līmenī pieņemtie dokumenti pārrobežu tiesvedības ģimenes jau
tājumos jomā ir Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par ju
risdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību44
unPadomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemēro
jamiemtiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību
lietās45. Taču ar to vien ģimenes tiesību jautājumu joma Eiropas Savienībā nav izsmelta,
par ko liecina vairākas jaunas iniciatīvas šajā tiesību jomā, piemēram, laulāto mantisko
attiecību jomā un citos laulību lietu jautājumos.46
46. Regula 2201/2003 regulē jautājumus par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un
izpildi laulības šķiršanas un vecāku pienākumu jautājumos.47 Regula attiecas uz trim
būtiskiem pārrobežu ģimenes tiesību jautājumiem: laulības lietām - pārrobežu laulības
šķiršanas, laulāto atšķiršanas vai laulības neesamības lietām; lietām par vecāku atbildī
bu - pārrobežu aizgādības/aizbildnības un saskarsmes lietām; bērnu pārrobežu prettie
sisku aizvešanu vai aizturēšanu. Kaut arī šobrīd uzturēšanas pienākuma jautājumi tiek
43Padomes Direktīva par jauniešu darba aizsardzību. 94/33/EK, 22.06.1994. Oficiālais Vēstnesis. 1994. 20.
augusts, L 216,12., 20. lpp.
44Oficiālais Vēstnesis L 338,23.12.2003., 1.-29. lpp.
45 Oficiālais Vēstnesis L 7/1. Pieejams: http://lv.vlex.com/vid/jurisdikciju-aktiem-anu-izpildi-anas-

50820128#ixzz0myBR5Ags.
“ Eiropas Komisijas 2005. gada 14. marta Zaļā grāmata par laulības šķiršanai piemērojamiem tiesību aktiem
unjurisdikciju, COM (2005) 82. Galīgā redakcija; Eiropas Komisijas 2006. gada 17. jūlija Zaļā grāmata par
kolīzijas normām lietās, kas saistītas ar laulāto mantiskajām attiecībām, ieskaitot jautājumu par piekritību
un savstarpēju atzīšanu, COM (2006) 400. Galīgā redakcija; Proposal for a Council Regulation (EU) im
plementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation {COM
(2010) 104 final}.
Padomes Regula par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku at
bildībuun par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu. (EK) 2201/2003,27.11.2003. Oficiālais Vēstnesis. 2003.
23. decembris, L 338,1.-29. lpp.
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regulēti saskaņā ar Regulu 44/2001 par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi civil,
lietās un komerclietās, šos jautājumus no 2 0 1 1 . gada 18. jūnija 48 turpmāk regulēs Reguļa
Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un fe.
pildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās.49 Atšķirībā no vairākuma cita veida pār.
robežu strīdiem Regula 2001/2003, 44/2001 un 4 /2 0 0 9 tiesvedības saistībā ar ģimenes
jautājumiem gadījumos ļauj prasītājam izvēlēties, kur iesniegt prasību pret atbildētāju
prasītāja vai atbildētāja mītnes dalībvalstī.
47.
Salīdzinājumā ar starptautiskajām tiesībām, kas satur materiālās tiesību normas
ES regulējums pārrobežu tiesvedības jautājumam ir procesuāls raksturs, līdz ar to neva
jadzētu rasties tiešai Eiropas Savienības tiesību un starptautisko tiesību normu kolīzijai
Taču praktiskās grūtības ir saistītas ar to, ka nacionālās iestādes, piemērojot ES tiesību
normas, bieži vien vienlaikus nepiemēro starptautisko tiesību norm as. Pašreizējā prakse
nesniedz viennozīmīgu atbildi uz jautājumu, vai, neskatoties uz pieņemtā lēmuma for
mālu atbilstību procesuālajam regulējumam, starptautisko tiesību normu nepiemērošana vai neatbilstoša piemērošana var padarīt pieņemto lēmumu par ES tiesībām neatbil
stošu50 vai starptautiskajām tiesībām neatbilstošu .51 Turklāt jāatzīmē bīstama pretruna,
kas šobrīd veidojas Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrās.
No vienas puses, Eiropas Savienības tiesa nosaka stingru automātisku pamattiesību ie
vērošanas prezumpciju attiecībā uz jurisdikcijas valsti, pat gadījumos, kad noticis acīm
redzams pamattiesību pārkāpums.52 No otras puses, Eiropas Cilvēktiesību tiesa attiecina
pienākumu ievērot Eiropas Cilvēktiesību konvencijā garantētās tiesības, caur tām spēlē
iesaistot arī ANO Konvenciju par bērna tiesībām un pienākumu balstīt visus apsvēru
mus uz bērna labākajām interesēm, gan uz jurisdikcijas valsti, gan uz valsti, kas izskata
bērna atgriešanas lūgumu.53
48Šo regulu piemēro no 2011. gada 18. jūnija, ja vien Eiropas Savienība šajā laikā piemēros Hāgas 2007. gada
Protokolu par uzturēšanas saistībām piemērojamiem tiesību aktiem. Ja no 2011. gada 18. jūnija tas tā nav,
Regulu piemēro, sākot no dienas, kad Eiropas Savienība piemēro šo protokolu (Regulas 76. pants).
49 Padomes Regula par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. (EK)
Nr. 44/2001,22.12.2000. Oficiālais Vēstnesis, L 0 1 2 ,1 6 /0 1 /2 0 0 1 ,1 .-2 3 . lpp.
50ES tiesas lietā C-403/09 PPU (Detiček) nevērtēja pušu argumentu izvērtēt papildus Padomes Regulai (EK)
Nr. 2201/2003 jurisdikcijas valsts tiesu rīcības atbilstību starptautiskajām tiesībām. Savukārt lietā C-491/10
PPU (Zarraga) ES tiesa ieņēma vēl radikālāku pozīciju, atzīstot jurisdikcijas valsts praktiski neierobežotu
rīcības brīvību, izskatot ar bērnu pārrobežu nolaupīšanu saistītās lietas.
51ECT vēl nav skatījusi lietu, kurā tiktu vērtēts jautājums par ES iekšējā tiesiskā regulējuma bērnu tiesībujomā
ietvaros pieņemtā lēmuma atbilstību Eiropas Cilvēktiesību konvencijai. Līdzšinējā ECT judikatūra ir balstīta
uz cilvēktiesību ievērošanas prezumpciju Eiropas Savienībā. Tai pašā laikā ECT atzina, ka cilvēktiesību ievēro
šanas efektivitāte būs atkarīga no izveidotajiem ievērošanas kontroles mehānismiem un rezultātā var ietekmēt
pašu prezumpciju. ECT spriedums Bosphorus Airlines v. Ireland. 450 3 6 /9 8 ,3 0 .0 6 .2 0 0 5 . Para. 159.-165; skat
ari ECT spriedums Cooperative Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. v. Netherlands.
13645/05,20.01.2009. Savukārt ECT spriedumā M.S.S. v. Belgium and Greece. 30696/09.21.01.2011. Para. 338.
ECT norādīja, ka, piemērojot praksē Eiropas Savienības tiesību normas, ja šī piemērošana paredz dalībval
stīm rīcības brīvību, neatbrīvo dalībvalstis no pienākumiem, kas izriet no Eiropas Cilvēktiesību konvendjas.
Nākotne rādīs, vai un kā ES Pamattiesību hartas pieņemšana un ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību
konvencijai, vai ari individuālās lietas apstākļu kontekstā, šī prezumpcija var mainīties.
52ES tiesas 22.12.2010. spriedums lietā: C-491/10.
53Piem., ECT spriedums Raban v. Romania. 25437/08,26.10.2010; ECT spriedums Neulinger and Shurukv.
Switzerland. 41615/07,06.07.2010.
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48. Šajā jutīgajā jautājumā, kurā starptautisko tiesību regulējums ir daudz izvērstāks
par ES tiesību regulējumu, kā arī starptautisko līgumu hierarhiski augstāko vietu salīdzi
nājumā ar ES tiesībām, ES valstis ir nostādītas grūtā pozīcijā. No vienas puses, neievē
rojot ES noteikto procesuālo regulējumu, tai var draudēt pārkāpuma procedūra Eiropas
Savienības tiesā. No otras puses, neievērojot starptautiskajās tiesībās - šajā gadījumā Ei
ropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijā - noteikto, valstij draud
tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Tas nozīmē, ka nacionālajām tiesām jāizrāda īpaša
rūpība analizējot un vienlaikus piemērojot nacionālās, ES un starptautiskās tiesību nor
mas. Konstitūcijā nodibināto principu padziļināta un rūpīga interpretācija, piemērojot
tos tieši, var palīdzēt atrast risinājumu šajā; grūtajā situācijā.
49 . Lai nodrošinātu starptautiskajos tiesību dokumentos noteikto ģimenes un ģi
menes dzīves tiesību aizsardzību ES tiesībās, it sevišķi ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību
un pamatbrivību aizsardzības konvencijas 8 . pantu, Direktīva 2003/86 regulē arī trešo
valstu pilsoņu, kas tiesiski uzturas ES dalībvalstīs, ģimenes atkalapvienošanas jautāju
mus.54 Jāatzīmē, ka Direktīvā 2003/86 noteiktā ģimenes locekļa definīcija ir šaurāka sa
līdzinājumā ar ES pilsoņa ģimenes locekļu definīciju uzturēšanās tiesību nozīmē. Par
trešās valsts pilsoņa ģimenes locekli tiek uzskatīts tikai laulātais, trešās valsts pilsoņa vai/
un viņa laulātā mazgadīgie bērni vai pieauguši bērni, kuri veselības apsvērumu dēļ nevar
paši par sevi rūpēties, kā arī tiešie augšupējie radinieki, kuri ir apgādājami un kuriem
mītnes zemē netiek nodrošināts pienācīgs ģimenes atbalsts.

4. Laulības, ģimenes, vecāku un bērna tiesības citu valstu konstitūcijās
50. Laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzība citu valstu konstitūcijās
ir nostiprināta dažādi. Igaunijas, Lietuvas un Vācijas konstitūcijā noteiktā aizsardzība ir
atšķirīgi formulēta, bet pēc būtības līdzīga Satversmē noteiktajam. Tai pašā laikā Skan
dināvijas valstu konstitūcijās, piemēram, Zviedrijas un Dānijas, nekāda īpaša laulības un
ģimenes aizsardzība nav noteikta.
51. Arī attiecībā uz bērnu tiesībām valstu konstitūcijas svārstās starp divām galē
jībām. No vienas puses, ir tādas valstis kā ASV, Dānija, Igaunija, Izraēla un Zviedrija,55
kuru konstitūciju pamattiesību sadaļas neietver bērnu tiesību uzskaitījumu vai arī valsts
pienākumu aizsargāt bērna tiesības. No otras puses ir Dienvidāfrikas Republika, kuras
1996. gada konstitūcijas 28. pants pašlaik noteic pasaulē visdetalizētāko specifisko bērnu
tiesību uzskaitījumu. Tas uzskaita deviņas specifiskas bērnu tiesības, kā arī bērnu labāko
interešu pārākumu katrā ar bērniem saistītā jautājumā. Tiek uzskatīts, ka šāda bērnu la
bāko interešu pacelšana konstitucionālajā līmenī rada ne tikai valsts pienākumu vadīties
no bērna labākajām interesēm individuālajos gadījumos, bet iet tālāk un nosaka bērna
labāko interešu pārākumu politisko lēmumu pieņemšanā.56
54Padomes direktīva par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos. 2003/86/EK, 22.09.2003. Oficiālais Vēstnesis.
2003.3. oktobris, L 251,12. -1 8 . lpp.
55Interesanti atzīmēt, ka konstitucionālajā līmenī Zviedrijā tiek atzīta tikai vārda brīvība.
56Ezer T. A Positive Right to Protection fo r Children. Yale Human Rights and Development Law Journal,
VoU, 2004, p. 27. |
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52. Daudzas valstis tomēr pieturas pie Latvijai līdzīgas pozīcijas, neietverot savās
konstitūcijās detalizētu specifisku bērnu tiesību uzskaitījumu, tā vietā aprobežojoties ar
valsts pozitīvo pienākumu nodrošināt bērnu tiesības. Piemēram, Albānijas konstitūcijas
54. pants atzīst bērnu tiesības uz īpašu valsts aizsardzību, nosaka laulībā un ārlaulībā dzi
mušo bērnu tiesisko vienlīdzību, kā arī formulē bērnu tiesības uz aizsardzību no vardar
bības, sliktas izturēšanās un ekspluatācijas. Īrijas konstitūcija paredz izvērstu regulējumu
par ģimenes aizsardzību un vecāku tiesībām, savukārt bērnu tiesību jautājumā aprobežo
joties ar valsts pozitīvā pienākuma noteikšanu. Islandes konstitūcijas 76. pants nosaka, ka
likumam jānodrošina bērnu labklājībai atbilstoša gādība un aizsardzība. Visbeidzot, So
mijas konstitūcijas 6 . pants nosaka, ka bērniem jānodrošina vienlīdzība un kā indivīdiem,
atbilstoši viņu brieduma pakāpei, viņiem jāatļauj ietekmēt ar sevi saistītos jautājumus.

B. Satversm es 1 1 0 . p a n ta ģ en ēze
1. Ģimene un laulība
53. Satversmes komisijas izstrādātais un trešajā lasījumā pieņemtais Latvijas Repub
likas Satversmes II daļas projekts neietvēra normas, kas aizsargātu Satversmes 110. panta
noteiktās tiesības pilnībā. Satversmes II daļas projekts ietvēra dažas normas, kas aizsar
gāja ar Satversmes 110. pantu noteiktās tiesības tikai daļēji. Satversmes II daļas projekta
114. pants noteica: "Laulība dibinās uz abu dzimumu tiesību vienlīdzības principa un
viņu kā ģimenes pamatu aizsargā v a ls ts Savukārt Satversmes II daļas projekta 107. pants
paredzēja īpašu atbalstu nabadzīgo vecāku bērniem - tiesības ne tikai uz bezmaksas iz
glītību, bet arī uz bezmaksas mācību līdzekļiem.s7
54. II lasījumā debatējot Satversmes II daļas projekta 114. pantu, tika norādīts, ka

abu dzimumu vienlīdzības princips laulībā nav iespējams, jo “laulības likums neparedz
pilnu vienlīdzības principu: sieva nevar paturēt sava vārda, nevar palikt savā pavalstnie
cībā”. Tāpat tika norādīts, ka, atzīstot laulību par ģimenes pamatu, “var rasties pārpra
tumi attiecībā uz bērniem, kuri aug nepilnajās ģimenēs”. Proti, pēc Dēķena uzskata, "tas
var iznākt tā, ka tie bērni, kam jāaug bez tēva, nebauda valsts gādību”58. Neskatoties uz
minētajiem iebildumiem, Satversmes II daļas projekta 114. pants II lasījumā tika pie
ņemts, bet III lasījumā par to vairs diskusiju nebija. No debatēm izriet, ka jau tajā laikā
tika norādīts uz jēdzienu “laulība” un “ģimene” iespējamo atšķirīgo saturu.
55. Debatēs par Satversmes II daļas 107. pantu attiecībā uz īpašām tiesībām nabadzī
g u vecāku bērniem tiek uzsvērta nepieciešamība nodrošināt visiem bērniem p iekļu vi iz
glītībai, tomēr redzams, ka šādu tiesību nodrošināšanas pamatā tiek likta nevis vienlīdzī
gu bērnu tiesību nodrošināšana neatkarīgi no sociālā stāvokļa, bet gan apziņa par ikviena
sabiedrības locekļa izglītošanas nepieciešamību valsts ekonomiskam uzplaukumam.59
57 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006.
Satversmes komisijas referentu ziņojumi un vispārējās debates par Satversmes II daļu, Latvijas Republika*
Satversmes II daļas (8. nodaļas) redakcija ar trešajā lasījumā pieņemtajiem labojumiem, 1013.-1016. lpp*
* Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
sesijas 10.sēdes stenogramma, 725.-726. lpp. (07.02.1922).
59 Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, |
sesijas 5.sSdes stenogramma, 599.-652. lpp. (25.01.1922); Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums
(1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V sesijas 34.sedes stenogramma, 913.-914. lpp. (05.04.1922).
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56. Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”60 ietvēra
vairākas normas, kuras tagad apvieno Satversmes 110. pants. Konstitucionālā likuma
“Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” 36. pants noteica: “Ģimeni, laulību, kā arī
mātes un bērna tiesības aizsargā valsts.
Laulības pamatā ir sievietes un vīrieša brīvprātīga vienošanās, kā arī viņu tiesiskā vien
līdzība.
Rūpēties par bērniem un viņu audzināšanu pirmām kārtām ir vecāku vai aizbildņu
tiesības un pienākums.
Sabiedrība un valsts rūpējas, lai vecākiem vai aizbildņiem būtu iespējams pildīt savus
pienākumus pret bērniem.
Laulībā un ārlaulībā dzimušie bērni ir tiesībās vienlīdzīgi.
Valsts garantē īpašu palīdzību un aizsardzību bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības!1
Savukārt konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” 39. pants
Īpaši noteica, ka nodrošināt bērnu izglītošanu atbilstoši viņu spējām un obligātās izglītī
bas prasībām ir vecāku pienākums.
57. Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” atšķirībā
no Satversmes 110. panta neparedz valsts atbalstu laulībai, ģimenei, vecākiem un bēr
niem. Tāpat netiek paredzēts valsts pienākums atbalstīt bērnus invalīdus.
58. Ar Saeimas 2005. gada 15. decembrī pieņemtajiem grozījumiem Satversmes
110. pantā tika noteikts laulībā iesaistīto personu pušu dzimums.61Satversmes 110. pants
līdz ar grozījumiem skaidri nosaka, ka laulība ir savienība starp sievieti un vīrieti.

2. Bērna tiesības
59. Latvijas Republikas Satversmes II daļas projekta 107. pants piedāvāja ietvert
normu par obligātu bezmaksas 12 gadu izglītību Latvijas pilsoņiem, noteicot, ka trūcī
gu vecāku bērniem bez maksas izsniegtu uzturu, mācību līdzekļus un apģērbu.62 Šāda
norma bija progresīvs solis bērnu tiesību aizsardzībā ne tikai 1922. gadā, bet arī šodien,
ņemot vērā, ka vairākums pasaules valstu, ieskaitot mūsdienu Latviju, nenosaka tik
augstu standartu bērnu obligātās izglītības jomā. Satversmes sapulces otrajā lasījumā
pieņemtajā Satversmes projektā 107. panta redakcija tika grozīta, paredzot, ka katram
pilsonim obligāti jāmācās skolu likumos noteikto laiku. Izglītība valsts un pašvaldību
iestādēs ir bezmaksas, turklāt trūcīgu vecāku bērniem ēdiens, apģērbs un mācību lī
dzekļi ir par brīvu. Neskatoties uz atbalstītajiem redakcionālajiem grozījumiem, minē
tais pants tomēr saglabāja augstu standartu, ar kādu varētu lepoties jebkura mūsdienu
konstitūcija. Taču trešajā lasījumā pieņemtajā 107. panta otrā teikuma redakcijā, sagla
bājot tiesības uz bezmaksas izglītību, palika tikai tiesības nabadzīgo vecāku bērniem
mācību iestādēs saņemt mācību līdzekļus. Ņemot vērā deputātu vidū notikušās karstās
wKonstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes
uti Valdības Ziņotājs, 1992. 30. janvāris, Nr. 4.
61Grozījums Latvijas Republikas Satversmē: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006.3. janvāris Nr. 1 (3369).
| Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, V
sesijas 5.sēdes stenogramma (25.01.1922).
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debates par 107. pantā paredzēto tiesību īstenošanas finansiālajiem aspektiem, šāds iz
nākums bija likumsakarīgs.
60. Latvijas Republikas Pamatlikuma pārejas periodam projekts 63 ietvēra divus
pantus, kas noteica specifiskās bērnu tiesības. Latvijas Republikas Pamatlikuma pārejas
periodam projekta 50. pants definēja valsts pienākumu aizsargāt bērnus, noteica, ka rū
pēšanās par bērniem un viņu audzināšanu ir vecāku tiesības un pienākums, noteica,
ka sabiedrība un valsts rūpējas, lai vecāki pilda savus pienākumus pret bērniem, kā ari
noteica laulībā un ārlaulībā dzimušo bērnu tiesisko vienlīdzību. Savukārt Pamatlikuma
54. pants paredzēja vecāku pienākumu nodrošināt bērnu izglītošanu atbilstoši viņu spē
jām un pamatizglītības prasībām.
61. Strādājot pie Satversmes VIII nodaļas, tika izteikti piedāvājumi izdalīt bērna tie
sības atsevišķā pantā ,64 kā arī papildus ietvert dažas citus principus, uz kuriem jābalstās,
tālāk izstrādājot nacionālo bērnu tiesību regulējumu un tā īstenošanu ,65 taču tie netika
atbalstīti (pareizāk būtu teikt - izteiktie priekšlikumi pat netika apspriesti).

C. Panta juridiskā konstrukcija un saturs
1. Laulība, tās aizsardzība un atbalsts
1.1. Laulības jēdziens
62. Gan no Latvijas Republikas Civillikuma, gan starptautiskajiem cilvēktiesību do
kumentiem izriet, ka noteiktās tiesības stāties laulībā nozīmē izveidot juridiski saistošas
attiecības starp sievieti un vīrieti.66
63. Tai pašā laikā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 9. pants, kas nosaka tiesī
bas stāties laulībā, savukārt apzināti nenosauc personu dzimumu, tā norādot uz citviet
Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktajām tiesībām slēgt laulības arī starp viena dzi
muma personām. Tādējādi nedz aizliedzot, nedz ari uzliekot par pienākumu piešķirt
laulības statusu viena dzimuma cilvēku savienībai.67
64. Attiecībā uz personu, kas mainījušas dzimumu, tiesībām stāties laulībā Eiropas
Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka nav pamata šādas tiesības liegt, jo, ņemot vērā sabied
rības vajadzību attīstību, laulībā sociālais dzimums arvien vairāk prevalē pār bioloģisko
dzimumu, savukārt ņemot vērā zinātniskos atklājumus, dzim ums vairs nav nosakāms,
balstoties tikai uz bioloģiskiem kritērijiem.68
65. Starptautiskie tiesību dokumenti nenosaka laulības jēdziena saturu. Tie no
saka tikai tiesības stāties laulībā saskaņā ar nacionālo tiesisko regulējumu. Satversmes
63Latvijas Republikas Pamatlikuma pārejas periodam projekts. Diena. 1991.12. jūlijs, Nr. 26.
64LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta 1996. gada 29. aprīļa atzinums par LR Saeimas Tautas Sa
skaņas partijas deputātu frakcijas likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
65Valsts cilvēktiesību biroja 1997. gada 25. jūlija atzinums par Latvijas Republikas Satversmes otro daļu “Par
cilvēktiesībām”.
66Piem., skat Komisijas 1979. gada 13. decembra ziņojumu lietā Hamer, attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību
un pamatbrivību aizsardzības konvencijas 12. pantā ietverto tiesību būtību.
67 Paskaidrojumi attiecībā uz pamattiesību hartu. Oficiālais Vēstnesis, C 303, 14.12.2007. Pieejams: http://
eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LR.01001701.htm.
a ECT spriedums Christine Goodvvin v. UK. 28957/95,11.07.2002. Para. 100.
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110. pants nesniedz laulības jēdziena saturu. Laulības jēdziena saturs izriet no Civilliku
ma Ģimenes tiesību daļas norm ām . Saskaņā ar Civillikumu laulība ir savienība, kas re
ģistrējama saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, tādējādi radot virkni savstar
pēju tiesību un pienākumu. Laulības būtību nosacīti atspoguļo Civillikuma 84. pants,
ļcas nosaka, ka laulība rada vīram u n sievai pienākumu būt savstarpēji uzticīgiem, kopā
dzīvot, vienam par otru gādāt un kopīgi rūpēties par ģimenes labklājību.

1.2. Tiesības stāties laulībā
66. Satversmes 110. pants nosaka, ka laulība ir savienība starp sievieti un vīrieti.

Laulībā iesaistīto personu pušu dzimums ir noteikts ar Saeimas 2005. gada 15. decem
bri pieņemtajiem grozījumiem Satversmes 110 . pantā .69 Līdz grozījumiem personu dzi
mums, starp kuriem laulība var tikt noslēgta, skaidri netika noteikts.
67. Minētais grozījums pēc būtības nekādas izmaiņas laulības definīcijā attiecībā uz
personu dzimumu neieviesa, jo Civillikuma 35. pants jau tolaik noteica, ka ir aizliegta
laulība starp viena dzim um a personām .70
68. Latvijai saistošie starptautiskie tiesību akti neuzliek par pienākumu noteikt, ka
laulību var slēgt tikai starp pretējā dzimuma personām. Tie arī nenosaka, ka laulība var
tikt noslēgta tikai starp sievieti u n vīrieti. Personu, kas stājas laulībā, dzimumu katrai
valstij ir tiesības noteikt pašai.
69. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 9. pants arī nosaka tiesības stāties laulī
bā.71Šajā normā personu dzim ums nav norādīts. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas
9. panta paskaidrojumos ir uzsvērts, ka personu, kas var stāties laulībā, dzimums nav
minēts ar nodomu, proti, lai šīs tiesības varētu attiecināt arī uz valstīm, kas par ģimenes
dibināšanas pamatu atzīst ne tikai laulību, bet arī citus pasākumus. Tādējādi šī norma
ne aizliedz, ne arī uzliek par pienākum u piešķirt laulības statusu viena dzimuma cilvēku
savienībai.72
70. Attiecībā uz personu, kas mainījušas dzimumu, tiesībām stāties laulībā Eiropas
Cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka nav pamata šādas tiesības liegt, jo, ņemot vērā sabied
rības vajadzību attīstību, laulībā sociālais dzimums arvien vairāk prevalē pār bioloģisko
dzimumu, savukārt ņem ot vērā zinātniskos atklājumus, dzimums vairs nav nosakāms,
balstoties tikai uz bioloģiskiem kritērijiem .73 Kā vēl viens arguments, kādēļ personām
pēc dzimuma maiņas nav pam ata liegt tiesības stāties laulībā, ir norādīts fakts, ka par
“ Grozījums Latvijas Republikas Satversmē: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006.3. janvāris Nr. 1 (3369).
70Reine I. Ko aizsargā vai aizliedz Satversmes 110. pants. Pieejams: http://www.politika.lv/print.
php?id=4837.

71Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu:
LRlikums. Latvijas Vēstnesis, 2008.28. maijs Nr. 82 (3866).
72Paskaidrojumi attiecībā uz pamattiesību hartu. Oficiālais Vēstnesis, C 303,14.12.2007. Pieejams: http://
eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LR.01001701.htm; ari ECT spriedumā Schalk
and Kopfv. Austria. 30141/04, 24.06.2010. Para. 61. ECT ir uzsvērusi, ka ECK 12. pantā noteiktās tiesības
stāties laulībā vairs nekādā gadījumā nav attiecināmas tikai uz pretējā dzimuma personām, tomēr katrai valstij
joprojām ir tiesības noteikt, ka laulība var tikt noslēgta tikai starp pretējā dzimuma personām.
73ECT spriedums Christine Goodwin v. UK. 28957/95,11.07.2002. Para. 100.
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priekšnoteikumu tiesību stāties laulībā izmantošanai nav uzskatāma spēja radīt pēcnācē
jus, jo arī ne vienmēr bioloģiski pretējā dzimuma personām šāda spēja pastāv.74
71. ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 16. pants un ANO Starptautiskais pakts
par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām nosaka: lai personām rastos tiesības stāties
laulībā, viņām jābūt sasniegušām pilngadību. No starptautiskiem tiesību dokumentiem
izriet, ka katras valsts kompetencē ir noteikt vecumu, no kura personas var stāties laulībā.
Personām, kas ir jaunākas par nacionālajos normatīvajos aktos noteikto vecumu, valsts
var noteikt tiesības stāties laulībā, bet tikai, ja tas ir pašu iesaistīto personu interesēs.75
72. Tāpat minētās normas nosaka, ka tiesības stāties laulībā var tikt izmantotas tikai
no iesaistīto personu brīvas un patiesas gribas. ANO Konvencija par piekrišanu stāties
laulībā, minimālo vecumu, stājoties laulībā, un laulības reģistrāciju nosaka, ka gribas
patiesumu un brīvumu nodrošina laulības noslēgšana kom petentu iestāžu un liecinieku
klātbūtnē, izņemot īpašus gadījumus, kas noteikti ar likumu.
73. Eiropas Cilvēktiesību un pam atbrm bu aizsardzības konvencijas 12. pants sa
vukārt nosaka tikai to, ka personām ir tiesības stāties laulībā saskaņā ar nacionālajos
normatīvajos aktos noteikto kārtību. Tomēr, kā ir uzsvērusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa,
nacionālie tiesību akti nedrīkst atņemt personai tiesības stāties laulībā, kā arī būtiski
ierobežot šīs tiesības veidā, kas ir pretrunā pašai šo tiesību būtībai, piemēram, aizliedzot
stāties laulībā personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās, vai aizliedzot stāties laulībā
personai, kura mainījusi dzimumu vai kurai nav pietiekami finanšu resursi.76.
74. Visi minētie starptautiskie tiesību dokumenti uzsver, ka tiesības stāties laulībā
ir jānodrošina bez jebkādas diskriminācijas, tajā skaitā rases, etniskās piederības un dzi
muma dēļ.

1.3. Laulāto tiesības un to aizsardzība
75. Kā norādījusi Komisija, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijas 12. pantā noteiktās tiesības stāties laulībā neļauj valstij noteikt, kādai jābūt
laulāto kopdzīvei.77No tā arī izriet princips, ka valsts iejaukšanās laulības dzīvē nav pie
ļaujama, izņemot ierobežojumus, kas pieļaujami Konvencijas 8. pantā noteikto tiesību uz
privātās un ģimenes dzīves aizsardzību kontekstā.
76. Starptautiskie tiesību dokumenti nosaka, ka valstij ir pienākum s aizsargāt laulī
bu, taču nenosaka nekādus konkrētus pienākumus. Līdz ar to šī aspekta tiesiskais nore
gulējums ir katras valsts kompetences jautājums.
77. Vienīgais princips, ko nosaka ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas
16. pants, ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 23. pants
74Komisijas 1989. gada 9. maija ziņojums; ECT spriedums Christine Goodwin v. UK. 28957/95,11.07.2002.
Para. 100.
75ANO 1962. gada Konvencija par piekrišanu stāties laulībā, minimālo vecumu, stājoties laulībā, un laulības
reģistrāciju. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/law/convention.htm. Latvija nav pievienojusies.
76Theory and. Practice ofthe European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk F., Van Hoof F.,
Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 845.
77Ibid., p. 615; Hamer, 1979. gada 13. decembra ziņojums.

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7. protokola 5. pants,
ir laulāto vienlīdzīgu tiesību nodrošināšana.
78. Tomēr šis princips nav attiecināms, piemēram, attiecībā uz bērna izcelšanās no
teikšanu. Konkrēti attiecībā uz ārlaulībā dzimuša bērna paternitātes noteikšanu, kam
parasti ir juridiskas sekas attiecībā uz laulībā esoša bērna tēva laulāto. Tas tādēļ, ka šeit
darbojas bērna tiesību un likumisko interešu prioritātes pār pieaugušo tiesībām prin
cips. Līdz ar to ari Satversmes tiesa ir atzinusi, ka nav pieļaujama bērna tiesību attiecībā
uz izcelšanos ierobežošana laulāto interesēs.78
79. Jāatzīmē, ka Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas
12. pants nenodrošina vienam no laulātajiem tiesības iebraukt un uzturēties valstī, kurā
dzīvo otrs laulātais. Arī šis jautājums tiek regulēts saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un
pam atbrīvību aizsardzības konvencijas 8 . pantu .79
1.4. Tiesības šķirt laulību u n tiesības stāties jaunā laulībā
80. Kā norādījusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvī
bu aizsardzības konvencijas 12. pants nepiešķir tiesības laulību šķirt.80
81. Tajā pašā laikā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi, ka aizliegums stāties
jaunā laulībā noteiktu laika periodu pēc laulības šķiršanas var tikt noteikts, tikai bals
toties uz pamatotiem apsvērumiem. Tā, piemēram, Šveices Civilkodekss aizliedz stāties
jaunā laulībā tikai trīs gadus pēc iepriekšējās laulības šķiršanas. Tiesa norādīja, ka šādam
ierobežojumam nav rodams pamatojums. Vēl vairāk - šāds ierobežojums var aizskart
nākamā laulātā tiesības, kā arī šajā savienībā dzimušo bērnu tiesības.81
82. Šķirot laulību, ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 16. pants, ANÖ Starp
tautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 23. pants un Eiropas Cilvēk
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7. protokola 5. pants uzliek par pienā
kumu nodrošināt abiem laulātajiem vienlīdzīgas tiesības.
1.5. Laulāto atbalsts
83. Valsts var noteikt laulāto atbalsta pasākumus. Starptautiskie tiesību akti neuzliek
par pienākumu valstīm veidot konkrētu atbalsta sistēmu. Tomēr, ja valsts šādu sistēmu
veido, tai jānodrošina, lai tā nebūtu diskriminējoša, piemēram, lai tā nenostādītu sliktākā
situācijā ģimenes ar bērniem, kas dzimuši ārlaulībā, salīdzinājumā ar ģimenēm ar bēr
niem, kas dzimuši laulībā.82 Arī Satversmes tiesa, lemjot par tiesībām uz bērna kopšanas
pabalstu, ir norādījusi, ka 2005. gada Satversmes grozījumi pēc būtības neievieš izmaiņas
Satversmes 110. panta interpretācijā attiecībā uz tiesībām uz bērna kopšanas pabalstu.83
"Satversmes tiesa. 2004-02-0106.11.10.2004.10., 11. un 14. punkts.
” Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van Hoof E,
Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 858.
WECT spriedums Johnston and others v. Ireland. 9697/82,18.12.1986.
81Van Dijk P., Van Hoof G.J.H. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. 3rd ed.
Hague; London; Boston: Kluwer Law International, 1998, p. 610; ECT spriedums F. v. Switzerland. 11329/85,
18.12.1987.
“ Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van Hoof F.,
Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 842.
“ Satversmes tiesa. 2006-07-01.02.11.2006.9. punkts.
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2. Ģimene, tās aizsardzība u n atbalsts
2.1. Ģimenes jēdziens
84. Jēdziens “ģimene” ir plašāks nekā jēdziens “laulība”. Starptautiskie cilvēktiesību
dokumenti jēdzienu “ģimene” definē plašāk nekā Latvijas nacionālie tiesību akti. Piemē
ram, Civillikums par ģimeni šaurākā nozīmē atzīst tikai laulātos un viņu bērnus, kamēr
tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā, bet Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsar
dzības konvencija pamatā par ģimeni atzīst personas, kurām ir radnieciska saikne un/
vai cieša sociālā saikne.
85. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka “jēdziens “ģimene” šajā normā [Eiropas Cil
vēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 8 . pants - autores piez.] nav saistīts vienīgi ar
attiecībām, kas balstīta uz laulībām, tas var ietvert arī citas de facto “ģimenes” saites ga
dījumos, kad puses dzīvo kopā ārpus laulības”.84 Kā minēts, Eiropas Cilvēktiesību un
pamatbrīvību konvencijas 8. pants atzīst de facto ģimenes, ne tikai de jure ģimenes.85
Tādējādi norādot, ka “bioloģiskā un sociālā realitāte (biological and social reality) ir prio
ritāra salīdzinājumā ar likumisko pieņēmumu (legal presumption)”*6
86 . Tai pašā laikā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi, ka Eiropas Cilvēktiesību
un pamatbrīvību aizsardzības konvencija neuzliek valstīm par pienākumu nodrošināt
partnerattiecībās dzīvojošām personām tādas pašas tiesības kā laulātajiem .87
87. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos sniegtā Eiropas Cilvēktiesību un pamat
brīvību aizsardzības konvencijas 8 . panta interpretācija norāda, ka jēdziens “ģimene” ir
attiecināms arī uz vienību - viens no vecākiem ar savu bērnu (viena vecāka ģimene),88kā
arī uz attiecībām starp vecāku un bērnu, kuri nedzīvo kopā un nekad nav bijuši laulāti.89
Tas aizsargā arī attiecības starp bērnu un vecāku adopcijas gadījumā .90 ECT ir atzinusi,
ka jēdziens “ģimenes dzīve” ietver arī viena dzimuma pārus, kuriem ir stabilas defacto
attiecības.91
88 . Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8 . pants, pastā
vot noteiktiem apstākļiem, aizsargā attiecības starp bērniem un vecākiem vai citiem tu
viem ģimenes locekļiem pat pēc pilngadības sasniegšanas vai stāšanās laulībā.92
89. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8 . pantā ietver
tais jēdziens “ģimenes dzīve” Eiropas Cilvēktiesību tiesas ieskatā var tikt attiecināts arī
“ Satversmestiesa. 2004-02-0106. lL 10.2004.14. punkts.
85ECT spriedums Johnston and others v. Ireland. 9697/82,18.12.1986. Para. 56.
86Satversmes tiesa. 2004-02-0106.11.10.2004.14. punkts; ECT spriedums Kroon and others v. Netherlands.
18535/91,27.10.1994. Para 40.
87ECT spriedums Johnston and others v. Ireland. 9697/82,18.12.1986.
88Satversmes tiesa. 2004-02-0106.11.10.2004.14. punkts, atsaucoties uz Eiropas Padomes Ministru komitejas
1970. gada 15. maija Rezolūciju (70) 15 un ECT spriedumu Marckx v. Belgium. 6833/74,13.06.1979. Para.
31.
89ECT spriedums Berrehab v. Netherlands. 10730/84,21.06.1988. Para. 44; ECT spriedums Kroon and others
v. Netherlands. 18535/91,27.10.1994. Para. 30.
90ECT spriedums Soderback v. Sweden. 113/1997/897/1109,28.10.1998. Para. 24.
91ECT spriedums P.B. andJ.S. v. Austria. 18984/02,22.07.2010. Para. 30.
92Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van HoofF.,
Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 695.
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uz attiecībām starp tuviem ģimenes locekļiem, piemēram, vecvecākiem un mazbērniem,
tāpēc ka viņiem var būt nozīmīga loma ģimenes attiecībās.93
90. Laulāto attiecības, de facto pāra kopdzīve, attiecības starp vecākiem un bērniem,
arī ārlaulībā dzimušiem, un vecvecākiem un mazbērniem tiek uzskatītas par “ģimenes
dzīvi”, ja vien ģimenisko attiecību trūkums nav acīmredzams vai pierādīts.94
91. Jēdziens “ģimenes dzīve” bez minētajiem ģimenes locekļiem var aizsargāt arī
attiecības starp citām personām, tomēr šajā gadījumā būtiski ir faktiskie apstākļi, kas lie
cina par ģimeniskām attiecībām, piemēram, dzīvošana vienā saimniecībā, kā arī personu
vecums un atkarības faktors.95
92. Šajā sakarā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir netieši norādījusi, ka valstīm var būt
pienākums aizsargāt ģimeni, kas balstīta uz citiem tradicionālās kultūras pamatiem, pie
mēram, poligāmās ģimenes,96vai mazbērnu pienākumu ņemt aprūpē vecvecākus vecāku
nāves gadījumā.97
2.2. Ģimenes aizsardzība
93. Ģimenes aizsardzības pienākums pamatā ietver pilsoniskās tiesības. Saskaņā ar
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju tiesības uz ģimenes dzī
ves aizsardzību var ietvert ne tikai valsts negatīvo pienākumu tajās neiejaukties, bet arī
veikt darbības tās aizsardzībai.98
94. No ģimenes aizsardzības pienākuma, pirmkārt, izriet pienākums aizsargāt tie
sības, kas saistās ar bērna tiesiskām un faktiskām attiecībām ar saviem vecākiem - gan
bioloģiskajiem, gan adoptētājiem. Līdz ar to ģimenes aizsardzība ietver paternitātes un
maternitātes noteikšanas tiesības, adopciju, aizgādnības tiesības, vecāku tiesību ierobe
žošanu, kā arī jautājumus par šo tiesību realizācijas mehānismiem.
95. Minētie tiesību jautājumi vienmēr ir jārisina, ievērojot bērna tiesību prioritātes
principu.
96. Otrkārt, ģimenes aizsardzība ietver tiesību uz ģimenes dzīves aizsardzību, kas
ietver arī pieaugušā tiesības realizēt savas attiecības ar ģimenes locekļiem. Šajā kontekstā
tiesību avoti risina jautājumus saistībā ar imigrāciju un personām, kas atrodas ieslodzī
juma vietās.
97. Tā kā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8 . pants aizsargā arī personas fizisko
un emocionālo integritāti, tiesību uz ģimenes dzīvi kontekstā valstij ir jāveic pozitīvie
pasākumi, lai aizsargātu ne tikai indivīda tiesības attiecībās ar valsti, bet arī attiecībās ar
citiem indivīdiem. It sevišķi tas attiecas uz vardarbību ģimenē. ECT ir noteikusi, ka val93ECT spriedums Marckx v. Belgium. 6833/74,13.06.1979. Para. 45.
94Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van Hoof F.,
Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006,694.1pp.
95Ibid.
96Ibid, 690.1pp.
97Ibid, 695.1pp.
98ECT spriedums Rasmussen v. Denmark. 8444/79, 28.11.1984. 33.rindkopa; Theory and Practice of the
European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk F., Van Hoof F., Van Rijn A., Zwaak L. 4th
ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006,696.1pp.
591

110. pants

stij ir pienākums veikt pozitīvos pasākumus - nodrošināt attiecīgu tiesisko regulējumu,
kas indivīdiem ļautu efektīvi aizsargāt sevi pret citu ģimenes locekļu vardarbību .99
2.2.1. Bērnu un vecāku tiesisko saikņu atzīšana
Bērnu un vecāku tiesiskās saiknes atzīšana pam atā ir saistīta ar paternitātes un
matemitātes noteikšanu un atzīšanu.
9 9 . No Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8 . panta izriet galvenais valsts pienā
kums - nodrošināt efektīvu iespēju bērnam un vecākiem atzīt savu saikni tiesiski. Šāds
pienākums sakņojas ANO Konvencijas par bērna tiesībām 7. pantā, kas uzliek par pie
nākumu valstīm nodrošināt, ciktāl iespējams, kopš bērna dzimšanas brīža viņa vecāku
atzīšanu un atrašanos vecāku aizgādnībā.100
100. Lai šīs tiesības nodrošinātu, valstīm ir jānodrošina efektīva tiesību sistēma vīrie
šiem, lai viņi varētu noskaidrot, vai ir bērnu bioloģiskie tēvi .101 Tāpat vecākiem ir jāno
drošina efektīvas tiesības uz sava bērna atzīšanu, neraugoties uz to, ka viņi ir laulāti un
bērns ir dzimis ārpus šīs laulības.102
101. Valstu kompetencē paliek noteikt procedūru, saskaņā ar k uru tiek noteikta tie
siskā saikne ģimenē.103 Ar nosacījumu, ka tai ir jābūt efektīvai u n ka pamatā tiesiskais
pieņēmums nevar prevalēt pār bioloģisko un sociālo realitāti, neņem ot vērā faktiskos
apstākļus un iesaistīto personu vēlmes un intereses .104
102 . Attiecībā uz valsts noteiktās paternitātes atzīšanas efektivitāti minama Satvers
mes tiesas lieta par Civillikumā iepriekš nostiprināto norm u ,105 kas ļāva laulātam vīrie
tim brīvprātīgi atzīt paternitāti ārpus laulības dzimušam bērnam tikai ar laulātās piekri
šanu. Šajā lietā Satversmes tiesa noraidīja, ka minētais Civillikuma nosacījums var kavēt
un ierobežot bērna tiesības uz sava tēva atzīšanu. Ņ em ot vērā to, ka bērna tiesības ir
prioritāras pār pieaugušo tiesībām, arī otra laulātā tiesībām, šāds tiesību ierobežojums ir
pretrunā ar Satversmes 110. pantu. Vienlaikus Satversmes tiesa noraidīja Saeimas argu
mentu, ka gadījumā, ja netiktu prasīta laulātās piekrišana ārpus laulības dzimušā bērna
brīvprātīgai paternitātes atzīšanai, tad tiktu uzskatīts, ka valsts neaizsargā laulību un iz
veidoto ģimeni, pamatojot to ar bērna tiesību prioritāti .106
103. Tomēr bioloģisko vecāku tiesības uz m atem itātes vai paternitātes fakta atzīšanu
nav neierobežotas. Kā norādījusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa attiecībā uz vīrieša tiesībām
noteikt paternitāti, ir jānodrošina balanss starp tiesisko paļāvību ģimenes attiecībās un
98.

99ECT spriedums Bevacqua and S v. Bulgaria. 71127/01,12.09.2008.64. un 65. rindkopa.
100ECT spriedums Keegan v. Ireland. 16969/90,24.05.1994.50. rindkopa; ECT spriedums Kroon and others
v. Netherlands. 18535/91,27.10.1994.32. un 36. rindkopa.
101Theory and Practice a f the European Convention on H um an Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van Hoof
F., Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 696. lpp.
102ECT spriedums Johnston and others v. Ireland. 9697/82,18.12.1986; ECT spriedums Kroon and others v.
Netherlands. 18535/91,27.10.1994.
103Theory and Practice a f the European Convention on H uman Riģhts. Ed. by Aray J., Van Dijk F„ Van Hoof
F., Van Rijn A., Zwaak L 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 690.
,0*ECT spriedums Kroon and others v. Netherlands. 18535/91,27.10.1994., 40. rindkopa; skat. ari ECT sprie
dums Tavti v. Turkey. 11449/02,09.11.2006.35. rindkopa.
105Civillikuma 155. panta sestā daļa.
106Satversmes tiesa. 2004-02-0106.11.10.2004.
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vīrieša tiesībām noskaidrot paternitāti, ņem ot vērā bioloģiskos pierādījumus .107 Šajā ga
dījumā atkal noteicošās būs bērna vislabākās intereses.108 Proti, bioloģisko saišu atzīšanai
par šķērsli var būt fakts, ka bērnam ir attīstījušās ģimenes saites ar citām personām, ku
ras realizē faktisko aizgādnību, kas iegūta dažādos tiesiskos un faktiskos veidos,109 kā arī
bioloģiskā vecāka uzvedību, t.i., izrādītās rūpes par bērna audzināšanu un labklājību.110,
104. Attiecībā uz paternitātes apstrīdēšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi,
ka valstis nevar liegt izm antot jaunatklātas zinātniskas metodes, konkrēti DNS analī
zes, kas uz paternitātes noteikšanas brīdi nebija atklātas. Paternitātes atzīšanai ir jāiet
roku rokā ar zinātnes atklājumiem. Piemēram, jautājums ir, vai valstij būtu jānodroši
na tiesības pārbaudīt (noteikt) paternitāti ar DNS analīžu palīdzību, kas uz paternitātes
noteikšanas brīdi nav tikusi pielietota. Šo atziņu Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir attīstījusi
attiecībā uz pieaugušu bērnu paternitāti, ņem ot vērā faktu, ka ar DNS analīžu palīdzību
paternitāti vēlas noskaidrot abas puses - tēvs un pieaugušais bērns .111 Attiecībā uz ne
pilngadīgiem bērniem parasti prim āri tiktu vērtētas bērna intereses.
105. Piemēram, ja vīrietis labprātīgi atzīst savu paternitāti bērnam, par kuru viņam ir
zināma cita izcelsme, tad šis vīrietis nevar vairs paternitāti apstrīdēt pēc likumā noteiktā
termiņa, ņemot vērā, ka bērns ir nepilngadīgs un ir atkarīgs no likumiski atzītā tēva
uzturlīdzekļiem.112
106. Lai gan formāli jautājum s par matemitātes noteikšanu nevarētu būt problemā
tisks, tomēr sakarā ar zinātnes atklājumiem mākslīgās apaugļošanas jom ā realitātē arī
matemitātes noteikšana var izrādīties problemātiska. Pašlaik Civillikuma 146. pants no
saka, ka bērna māte ir sieviete, kura bērnu dzemdējusi, tomēr mākslīgās apaugļošanas
rezultātā sievietei var piedzim t bērns, kas nav viņas bioloģiskais bērns. Seksuālās un re
produktīvās veselības likum s 113 neregulē jautājumu par surogātmātēm, tāpat tas aizliedz
tikai paternitātes atzīšanas iespēju attiecībā uz donoru, bet neaizliedz matemitātes atzī
šanu attiecībā uz donori.
2.2.2. Vecāku tiesības, aizgādnības un saskarsmes tiesības
107. Kā minēts iepriekš, valstij saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aiz
sardzības konvencijas 8 . pantu ir pozitīvs pienākums nodrošināt tādu tiesisko regulēju
mu, kas ļautu pilnībā attīstīt ģimenes saites ar saviem bioloģiskajiem vecākiem ,114tostarp
jau no bērna dzimšanas brīža ,115 kas ietver vecāku tiesību realizāciju, aizgādnības tiesības
un saskarsmes tiesības.
"7ECT spriedums M izzi v. Malta. 26111/02,12.01.2006; Human Rights Case Digest, The European Conven
tion System, Vol 16 Nos. 5.-6, January-February 2006, Mārtiņus Nijhoff, p. 469.
108ECT spriedums Keegan v. Ireland. 16969/90,24.05.1994.55. rindkopa.
m Turpat, 55. rindkopa.
110ECT spriedums Soderback v. Sweden. 24484/94,28.10.1998.
111ECT spriedums Paulik v. Slovakia. 10699/05,10.10.2006; Human Rights Case Digest, The European Con
vention System, Vol 17 Nos. 1.-2., September-October 2006, Mārtiņus Nijhoff, p. 63.
112ECT lēmums Knakal v. Czech Republic. 08.01.2007.; Human Rights Case Digest, The European Convention
System, Vol 17 Nos. 5-6, January-February 2007, Mārtiņus Nijhoff, p. 605.
'“Seksuālās un reproduktīvās veselības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 19. februāris, Nr. 27
(2602), 22. pants.
114ECT spriedums Keegan v. Ireland. 16969/90,24.05.1994.50. rindkopa.
1,5Turpat, 44. rindkopa.
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108. Tiesības uz ģimenes dzīvi aizsargā arī adoptētāju attiecības ar adoptēto bērnu.
Tajā pašā laikā Eiropas Cilvēktiesību tiesa līdz šim nav lēmusi, vai tiesības uz ģimenes
dzīvi aizsargā ari audžuvecāku attiecības ar audžubērniem .116
109. Jēdziens “ģimenes dzīve” Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrivību aizsardzības kon
vencijas 8 . panta izpratnē aizsargā vecāku attiecības ar bērnu pat gadījumā, ja vecāki nav
laulājušies un bērna piedzimšanas bridi viņi nedzīvo kopā. Piemēram, ja bērna piedzimša
nas bridi tēvam vairs nav attiecību ar bērna māti, viņa attiecības ar bērnu aizsargā tiesības
uz ģimenes dzīvi.117Turklāt vecāki, kas nedzīvo kopā ar bērnu, bauda ģimenes dzīves aiz
sardzību neatkarīgi no tā, kāds ir viņu ieguldījums bērna audzināšanā un aprūpē .118
110. Ja vecāki nevar vienoties par bērna aizgādnību vai ja viņu piedāvājums netiek
ņemts vērā, atbildīgās institūcijas var ierobežot viena no vecākiem aizgādnības tiesības,
pamatojoties uz veselības un morāles aizsardzību vai citu cilvēku tiesību aizsardzību,
taču atteikums noteikt aizgādnību vecākiem (vai vienam no vecākiem) nevar būt par
pamatu, lai liegtu piekļuvi bērnam .119
111. Aizgādnības tiesību atņemšana vecākiem un bērna nodošana publiskai aprūpei
var tikt pamatota tikai ar bērna tiesību aizsardzību īpaši marginālā situācijā uz nopietnu
apsvērumu un nepieciešamības pamata .120Vienlaikus ir jānodrošina saprātīgs balanss starp
vecāku un bērnu interesēm, protams, pamatā ņemot vērā bērna vislabākās intereses.121
112. Aizgādnības tiesību atņemšana vecākiem neatņem tiesības uz ģimenes dzīves
aizsardzību ģimenes saišu kontekstā.122 Piemēram, tiesībām uz piekļuvi bērnam aprū
pes iestādē (audžuģimenē), tikšanos ar viņu (viņiem), izņem ot gadījumus, kad tas kaitē
bērnam. Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi, ka nacionālās tiesas, lemjot par aizgād
nības tiesību atņemšanu nolūkā nodot bērnu publiskā aprūpē, bauda plašu rīcības brīvī
bu, taču attiecībā uz saskarsmes tiesību ierobežošanu ši rīcības brīvība ir ierobežota, jo
aizgādnības tiesību atņemšanai un bērna nodošanai publiskai aprūpei galu galā ir jābūt
vērstai uz ģimenes atkalapvienošanu, t.i., bērna aizgādnības atgriešanu vecākiem .123
113. Fakts, ka bērnam var tikt nodrošināti labāki dzīves apstākļi citur, nevar būt par
pamatu, lai viņu izņemtu no bioloģisko vecāku ģimenes .124 Piem ēram , par nepamatotu
iejaukšanos ģimenes dzīvē Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina valsts institūciju lēmumu
par bērnu nodošanu valsts aprūpē, jo ģimenes mājoklis bijis pārāk mazs visu ģimenes
locekļu izmitināšanai.125
116Theory and Practice of the European Convention on H uman Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk F., Van Hoof
F., Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 693.
U7ECT spriedums Keegan v. Ireland. 16969/90,24.05.1994.44. rindkopa.
118ECT spriedums Kroon and others v. Netherlands. 18535/91,27.10.1994.30. rindkopa.
119Theory and Practice of the European Convention on H uman Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk F., Van Hoof
E, Van Rijn A, Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 697.
m Ibid, p. 698.
121Ibid, p. 703.
m Ibid, p. 698.
123Ibid, p. 698.
124Ibid, p. 704.
125ECT spriedums Wallova and Walla v. Czech Republic. 23848/04,26.10.2006; Human Rights Case Digest, The
European Convention System, Vol 17 Nos. 1-2, September-October 2006, Mārtiņus NijhofF, p. 137.
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114. Valsts pienākums ir nodrošināt efektīvus tiesību līdzekļus vecāku tiesību aizsar
dzībai, piemēram, pienākums nodrošināt vecākam tiesības apstrīdēt lēmumu par vecāka

piekļūt bērnam, nodrošināt vecāku tiesības piedalīties un tikt uzklausītiem
nodrošināt, lai ar vecāku tiesībām saistītie prasījumi tiktu izskatīti saprātīgā
termiņā.126 Ja tiesa ir nolēmusi piešķirt saskarsmes tiesības vecākam (-iem), tad valstij ir
pienākums šīs tiesības nodrošināt efektīvi.127
aizliegumu

procesā,

2.2)3. Ģimenes aizsardzība imigrācijas tiesībās
2.2.3.1. ES tiesības
115. ES Direktīva 2004/38 piešķir ļoti plašas pārvietošanās tiesības ES teritorijā ES
pilsoņu ģimenēm. Pirmkārt, Direktīva nosaka ļoti plašu ES pilsoņa ģimenes locekļu
loku - ne tikai nepilngadīgos bērnus un laulāto, bet arī nelaulāto partneri, laulāta part
nera nepilngadīgos bērnus, pirmās pakāpes augšupējos, personas, kuras iepriekšējās
mītnes zemē dzīvojušas vienā saimniecībā un kuras ir atkarīgas no ES pilsoņa. Otrkārt,
Direktīva 2004/38 nosaka ļoti stingru kārtību ES pilsoņa vai viņa ģimenes locekļu izrai
dīšanai no citas ES dalībvalsts. Tā būtībā var notikt tikai uz individuāla lēmuma pamata
gadījumā, ja persona un/vai viņas ģimenes locekļi kļūst par nesamērīgu slogu valsts so
ciālās drošības sistēmai, rada reālus un pamatotus draudus valsts drošībai, sabiedriskajai
kārtībai vai sabiedrības veselībai.128
116. Direktīva 2003/86 regulē trešo valstu pilsoņu, kas likumīgi dzīvo ES, tiesības uz
ģimenes atkalapvienošanos. Attiecībā uz šo personu kategoriju ģimenes locekļu jēdziens
ir noteikts šaurāks nekā attiecībā uz ES pilsoņiem. Par trešās valsts pilsoņa ģimenes lo
cekli tiek uzskatīts tikai laulātais un mazgadīgie bērni. Tomēr dalībvalstis par ģimenes
locekļiem var atzīt arī citas personas, piemēram, de facto partnerus, vecākus. Minētās
tiesības trešo valstu pilsoņi var baudīt tikai gadījumā, ja viņi ir spējīgi saviem ģimenes
locekļiem nodrošināt pienācīgu iztiku .129
2.2.3.2. ECK tiesības
117. Saskaņā ar ECT norādīto arī imigrācijas jomā valstīm ir pienākums ievērot tie
sības uz ģimenes dzīvi. Šīs tiesības ir ne tikai tādām ģimenēm, kas ir balstītas uz laulību,
bet ari defacto ģimenēm, tostarp personām, kas ir iecerējušas veidot ģimenes dzīvi.130
118. Tai pašā laikā imigrācijas jomā valstīm ir plaša rīcības brīvība. Piemēram, attie
cībā uz likumīgi iebraukušo imigrantu radinieku tiesībām imigrēt. Tāpat ECK 8 . pants
126Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk F., Van Hoof
F., Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 698.-700.
127ECT spriedums Lafargue v. Romania. 37284/02,13.07.2006; Human Rights Case Digest, The European
Convention System, Vol 16 Nos. 11-12, July-August 2006, Mārtiņus Nijhoff, p. 1187.
128Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas
64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un
93/96/EEK. 2004/38/EK, 29.04.2004. Oficiālais Vēstnesis, 2004.30. aprīlis, L 158,77.-123. lpp.
129Padomes direktīva par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos, Oficiālais Vēstnesis, L 251, 03/10/2003.
2003/86/EK, 22.09.2003.12.-18. lpp.
130ECT spriedums Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. UK. 9214/80, 9473/81, 9474/81,28.05.1985.60.63. rindkopa; Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk F.,
VanHoof F., Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 705.-706.
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nevar tikt interpretēts tādējādi, ka tas uzliktu par pienākumu valstīm nodrošināt laulā,
tiem pāriem, kur viens no laulātajiem nav attiecīgās valsts pilsonis, tiesības uzturēties
šajā valstī, ja nepastāv būtiski šķēršļi, lai ģimenes dzīvi varētu veidot otra laulātā pil.
sonības valstī.131 Šāds princips attiecināms uz bērnu un vecāku tiesībām uz ģimenes
dzīvi.132
119. Vērtējot, vai pastāv būtiski šķēršļi veidot ģimenes dzīvi citā valstī, proti, kāda
ģimenes locekļa pilsonības valstī, ir vērtējami daudzi aspekti. Pirmkārt, ikviena ģimenes
locekļa (-u) saikne gan ar rezidences valsti, gan iespējamo rezidences valsti, otrkārt, sai
tes ar citiem ģimenes locekļiem mītnes zemē, treškārt, ekonomiskās sekas pārbraukšanai
uz dzīvi citā valstī.133
120. Attiecībā uz tiesībām saglabāt uzturēšanās tiesības pēc šķiršanās, lai uzturētu
attiecības ar bērnu, ir jāpierāda reāla saikne ar bērnu, konkrēti noturīgu attiecību un
aprūpes fakts.134
121. Kriminālā sodāmība, t.i., sabiedriskās kārtības un drošības intereses, var būt par
pamatu personas izraidīšanai no valsts, tomēr vienmēr ir apsverams samērīgums starp
indivīda tiesību ierobežojumu un sabiedrības interesēm .135
122. Indivīda tiesību ierobežojuma samērīguma izvērtēšanai tiesību uz ģimenes dzī
vi aspektā ir izsverami daudzi apstākļi. ECT ir norādījusi uz šādiem aspektiem, kas
izvērtējami saistībā ar tiesībām uz ģimenes dzīvi ar partneri, laulāto un mazgadīgajiem
bērniem, - noziedzīgā nodarījuma smagums un daba; personas uzturēšanās, ilgums
valstī; laika posms, kas pagājis kopš noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, un personas
uzvedība šajā laika posmā; iesaistīto (ieinteresēto) personu valsts piederība; personas
ģimenes stāvoklis; citi fakti par personas ģimenes dzīves efektivitāti; partnera informē
tība par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, veidojot ģimenes dzīvi; bērnu esamība un
viņu vecums.136
123. īpašā uzmanība pievēršama, vērtējot saikni ar valsti, no kuras persona var tikt
izraidīta, un saikni ar valsti, kuras pilsonis persona ir. Piemēram, ECT pamatā uzskata,
ka tā sauktajai otrajai imigrantu paaudzei, proti, kas ir dzimuši vai imigrējuši, būdami
mazi bērni, un apguvuši izglītību mītnes valstī un kam tuvākie ģimenes locekļi dzīvo
tajā pašā valstī, ir ļoti cieša saikne ar attiecīgo valsti un nav praktiski nekādas saiknesar
pilsonības valsti. Līdz ar to izraidīšana kriminālās sodāmības dēļ sabiedriskās kārtības
un drošības interesēs lielākoties būtu nesamērīgs indivīda tiesību ierobežojums.
131ECT spriedums Abduthziz, Cabales and Balkandali v. UK. 9214/80,9473/81,9474/81,28.05.1985,67. rind
kopa.
132Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J„ Van Dijk E, VanHoof
E, Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006,707.1pp.
133Ibid., p. 708.
134Ibid., p. 709; Human Rights Case Digest, The European Convention System, Vol 16 Nos. 5-6, JanuaryFebruary 2006, Mārtiņus Nijhoff, p. 179.
135ECT spriedums Sezen v. Netherlands. 50252/99, 31.01.2006; Human Rights Case Digest, The European
Convention System, Vol 16 Nos. 5-6, January-February 2006, Mārtiņus Nijhoff, p. 521.
136 ECT spriedums Boultifv. Switzerland. 54273/00, 02.11.2001. 48. rindkopa; Theory and Practice oftk
European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk F., Van Hoof F„ Van Rijn A., Zw aak L.4th
ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 712.-713.
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2.2.4. Ieslodzīto personu un viņu ģimenes locekļu tiesības uz ģimenes dzīves aizsardzību
124. ECT ir norādījusi: lai gan ieslodzījums ir sods, kas ierobežo normālu ģimenes
dzīvi, tomēr soda mērķis pats par sevi nevar būt ģimenes dzīves ierobežošana. Valstīm
ir ļoti plaša rīcības brīvība attiecībā uz ģimenes kontaktu ierobežošanu, tai pašā laikā
ieslodzīto tiesības tikties ar ģimenes locekļiem var tikt ierobežotas tikai saskaņā ar ECK
8. panta otro daļu .137
125. Par ieslodzīto tiesību uz ģimenes dzīvi nepamatotiem ierobežojumiem ECT ir
atzinusi, piemēram, situāciju, kur ieslodzītais tiek nosūtīts izciest sodu tik tālu no ģime
nes dzīvesvietas, kas padara regulāru tikšanos ar ģimenes locekļiem par neiespējamu,
arī atteikums mākslīgai apaugļošanai pārim, kas atrodas ieslodzījumā, bez individuālu
apstākļu izvērtēšanas. 138
2.3. Ģ im enes atbalsts
126. Satversmes 110. pants nosaka valsts pozitīvo pienākumu veidot īpašus ģimenes
atbalsta mehānismus. Pamatā valsts šo pozitīvo pienākumu veido ar īpaši ģimenēm do
mātiem sociālās aizsardzības sistēmas mehānismiem.
127. Kā norādījusi Satversmes tiesa: “Satversmes 110. pantā valsts ir uzņēmusies pla
šus ģimenes un bērna aizsardzības pienākumus, tostarp arī pienākumu finansiāli atbalstīt
vecākus bērna pirmajos dzīves gados!™
128. Vienlaikus “Satversmes 110. pants neprasa, lai valsts tikai un vienīgi ar sociālās
drošības sistēmas pakalpojumu palīdzību nodrošinātu katra bērna materiālo labklājību.
Pilnīga valsts aprūpe nonāktu pretrunā ar Satversmes 110. panta pirmo teikumu, jo ne
tikai valstij, bet arī vecākiem ir pienākums rūpēties par saviem bērniem un gādāt par viņu
vajadzību apmierināšanu”.140
129. “Valstij irjābūt spējīgai sniegt saprātīgu atbalstu ģimenei, it īpaši gadījumos, kad
vecāki bērnam nepieciešamos līdzekļus nodrošināt nav spējīgi”.141 Tomēr “[VJabts iespēja
izveidot efektīvu un funkcionējošu sociālās drošības sistēmu ir atkarīga no valsts finansiā
lajām iespējām un kopējās ekonomiskās situācijas”.142
130. Lai gan valstij ir pienākums veidot ģimenes atbalsta sistēmu, tai ir plaša rīcības
brīvība gan attiecībā uz pašu mehānismu (pabalstu) noteikšanu, gan arī uz šīs palīdzības
apmēru. “Tomēr šī rīcības brīvība nav neierobežota. Tai robežas nosaka pārējās Satvers
mes normas un principi”.143 Piemēram, tiesiskās vienlīdzības princips, diskriminācijas
aizlieguma princips, tiesiskās paļāvības princips un samērīguma princips.

137Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk F., Van Hoof
F., Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 715.-719.
138ECT spriedums Dickson v. UK. 44362/04,04.12.2007.
139Satversmes tiesa. 2009-44-01. 15.03.2010. 11. punkts; Satversmes tiesa. 2004-18-0106. 13.05.2005.
10. punkts.
140Turpat.
141Satversmes tiesa. 2009-44-01. 15.03.2010. 11. punkts, Satversmes tiesa. 2006-07-01, 02.11.2006.
13.5. punkts.
142Satversmes tiesa. 2009-44-01,15.03.2010.11. punkts.
143Satversmes tiesa. 2009-44-01, 15.03.2010. 12. punkts, Satversmes tiesa. 2006-07-01, 02.11.2006.
14. punkts.
597

110. pants

3. Bērna tiesības un to aizsardzība
131. Atbilstoši Satversmes tiesas norādītajam, “tulkojot Satversmi un Latvijas
starptautiskās saistības, ir jāmeklē interpretācija, kas nodrošina harmoniju, nevis
pretnostatījumu”.144
132. Satversmes tiesa savā 2004. gada 11. oktobra spriedumā lietā Nr. 2004-02-0106
pirmo reizi definēja no Satversmes 110. panta interpretācijas pamatprincipu uh izrietošo
valsts pozitīvo pienākumu. “Interpretējot Satversmes 110. panta pirmajā daļā ietvertas
pamattiesības, vienlaikus jāņem vērā starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos ietvertas
normas un to piemērošanas prakse. Satversmes 110. pants paredz bērna tiesību aizsardzī
bu. ANO Konvencijas par bērna tiesībām 3. panta pirmā daļa noteic bērna interešuprio
ritāti. Satversmē paredzētais valsts pienākums aizsargāt bērnu tiesības ir precizēts Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, kura 6. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka tiesiskajās attiecī
bās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras. Un šā paša panta otrā daļa
papildina, ka visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai
pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskas personas,
kas nodarbojas ar bērna aprūpi, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri
irjānodrošina bērna intereses.”
133. “No minētā izriet princips, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, un visās dar
bībās attiecībā uz bērniem prioritāras ir bērna tiesības un intereses. Tas nozīmē, ka nevien
tiesai un citām institūcijām savi lēmumi jāpieņem, pamatojoties uz to, kas ir bērna inte
resēs, bet arī likumdevējam jāievēro, lai pieņemtie vai grozītie normatīvie akti aizsargātu
bērnu intereses iespējami labākajā veidā.”145 Šāda Satversmes 110. panta interpretācija
paliek nemainīga.146
134. Tā Satversmes tiesa ir atzinusi, “[c]ilvēktiesību aizsardzība ikvienā sabiedrībā
sākas ar to, ka sabiedrība garantē bērnu tiesības, nodrošinot viņiem tādus apstākļus,
kuros viņi pēc iespējas labāk var attīstīt savu potenciālu, lai vēlāk būtu gatavi dzīvot piln
vērtīgu pieauguša cilvēka dzīvi”.147
135. Ņemot vērā bērnu īpašo statusu (ierobežota rīcībspēja, atrodas vecāku varā), ir
ļoti daudz situāciju, kurās valsts neatrodas tiešā kontaktā ar bērniem. Līdz ar to tās pri
mārais uzdevums ir radīt mehānismu, lai ( 1) vecāki (aizbildņi) varētu maksimāli efektīvi
īstenot savus pienākumus bērnu audzināšanā, (2 ) risināt strīdus starp (a) vecākiem (aiz
bildņiem) vai (b) vecākiem (aizbildņiem) un bērniem, jautājumos, kas skar bērnus un (3)
īstenot īpašus aizsardzības pienākumus, ieskaitot uzņemties aizbildņa lomu gadījumos,
kad bērnam tas ir nepieciešams (piemēram, attiecībā uz bez vecākiem palikušajiembēr
niem, no varmācības cietušajiem bērniem utt.). Jebkurš no minētajiem soļiem var atstāt
būtisku, iespējams pat neatgriezenisku, ietekmi uz bērna dzīvi un interesēm, līdz ar toir
svarīgi noteikt “ierīci”, ar kuras palīdzību var iedarbināt kādu no minētajiem mehānis144Satversmes tiesa. 2002-18-0106.13.05.2005.5. punkts.
145Satversmes tiesa. 2004-02-0106.11.10.2004.10.-11. punkts.
146 Skat., piem., Satversmes tiesa. 2005-19-01, 22.12.2005; Satversmes tiesa. 2008-43-0106. 03.06.2009.
9. punkts.
147Satversmes tiesa. 2008-43-0106.03.06.2009.9.2. punkts.
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miem. Šī “ierīce” ir bērna labākās intereses, kas ir no vecāku un valsts interesēm autonoms
jēdziens, kam atkarībā no lietas apstākļiem var būt priekšroka pār pārējām interesēm.148
3.1. Tiesības dzīvot ģim enē vai uzturēt kontaktus ar vecākiem
136. Tiesības dzīvot pilnvērtīgā ģimenē ir primārās un pašas svarīgākās bērna tiesī
bas, jo ģimene nodrošina bērna pilnvērtīgu attīstību.
137. Bērnam jābūt maksimāli nodrošinātai iespējai saglabāt saikni ar savu ģimeni,
izņemot gadījumus, kad ģimene ir īpaši nefunkcionāla. Tas nozīmē, ka bērna kontaktus
ar ģimeni var pārraut tikai izņēmuma gadījumos un jāizdara viss iespējamais, lai vismaz
saglabātu personīgos kontaktus, un, ja un kad vien iespējams, “jāatjauno” ģimene. Tai
pašā laikā jānodrošina bērna tiesības attīstīties labvēlīgā vidē, un līdz ar to nekādi pasā
kumi ģimenes funkcionēšanai vai saglabāšanai (tostarp vecāku tiesību īstenošana) nevar
kaitēt bērna veselībai un attīstībai.149 Lemjot par pasākumiem, kuru rezultātā var būt
bērna izņemšana no ģimenes, kompetentām iestādēm pirms attiecīgā lēmuma pieņem
šanas vienmēr jāizvērtē, vai pastāv kāda alternatīva.150
138. Jautājums par bērna tiesībām dzīvot kopā vai sazināties ar vecākiem mūsdienās
ir ļoti aktuāls. Tas ietver ļoti daudz dažādu aspektu, kā tiesības dzīvot kopā vai sazi
nāties ar bioloģiskiem vecākiem neatkarīgi no viņu civiltiesiskajām attiecībām (laulī
bas esamības)151 vai adoptētājiem ;152 tiesības dzīvot kopā vai sazināties ar personām, ko
bērns uzskata par vecāku, pie tam neatkarīgi no tā, vai šī persona sastāvēja laulībā ar otro
vecāku;153tiesības dzīvot kopā vai sazināties ar vecvecākiem,154utt.
148Skat., piem., 1959. gada ANO Deklarācijas par bērna tiesībām otrais princips; ANO Konvencijas par bērna
tiesībām 3. panta 1. punkts; ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos izstrādātās 2008. gadā vadlīnijas par
bērnu labāko interešu noteikšanu; ANO Konvencijas par visu veidu diskriminācijas izskaušanu pret sievietēm
5 (b). un 16 (d). pants; Eiropas Savienības Fundamentālo tiesību hartas 24. panta 2. punkts; ECT spriedums
Neulinger and Shuruk v. Switzerland. 41615/07,06.07.2010. 134. rindkopa; ECT spriedums Sahin v. Turkay.
30943/96, 08.07.2003. 66. rindkopa; ECT lēmums Tiemann v. France and Germany. 47457/99; 47458/99,
27.042000; Satversmes tiesa. 2008-43-0106.03.06.2009.
149ECT spriedums Neulinger and Shuruk v. Switzerland. 41615/07,06.07.2010.136. rindkopa; ECT spriedums
Haasev. Germany. 11057/02,08.04.2004.93. rindkopa.
150ECT spriedums Haase v. Germany. 11057/02,08.04.2004.90., 95. rindkopa.
151ECT spriedums Neulinger and Shuruk v. Switzerland. 41615/07,06.07.2010; ECT spriedums Maumousseau
and Washington v. France. 39388/05,06.12.2007; ECT spriedums Sahin v. Turkey. 30943/96,08.07.2003; ECT
lēmums Guichard v. France. 56838/00,02.09.2003.
152ECT spriedums Pini and others v. Romania. 78028/01, 78030/01, 22.07.2004; Eiropas Cilvēktiesību ko
misijas lēmums X v. France. 9993/82,05.10.1982; Eiropas Cilvēktiesību komisijas lēmums X v. Belgium and
Netherlands. 6482/74,10.07.1975.
153ECT spriedums K. and T. v. Finland. 25702/94,12*07.2001.149.-150. rindkopa.
154Douglas G., Ferguson N. The Role o f Grandparents in Divorced Families. International Journal of Law,
Policyand the Family, 2003, Vol. 17, p. 41.-6.; Eiropas Cilvēktiesību komisijas lēmums Price v. UK. 12402/86,
09.03.1988; ECT spriedums Bronda v. Italy. 40/1997/824/1030,09.06.1998. Taču šeit jāatzīmē, ka, kaut gan
ECT atzina, ka atsevišķos gadījumos attiecības starp vecvecākiem un mazbērniem veido ģimenes dzīvi Ei
ropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. panta izpratnē, tā tomēr atstāja valstīm
ļoti plašu rīcības brīvību, praktiski īstenojot šīs tiesības. Skatot šo rīcības brīvību kopā ar visai skopu ECT
judikatūru šajā jautājumā, būtiski jāsecina, ka vecvecāku izredzes panākt praktisku saziņas tiesību īstenošanu
ir vājas. ASV Augstākā tiesa ir spērusi soli tālāk, expressis verbis atzīstot, ka ASV Konstitūcijas 14. labojums
jāinterpretē kā vecāku ultimatīvas tiesības ierobežot savu bērnu un vecvecāku sazināšanās tiesības (skat.
Supreme Court of the United States. Troxel v. Granvile, 530 U.S. 57,65; 120 S Ct 2054,2060 (2000)).
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139. Fakts, ka bērnam varētu nodrošināt labāku aprūpi ārpus ģimenes, pats par sevi
neattaisno bērna izņemšanu no ģimenes. Jāpastāv citiem apstākļiem, kas attaisnotu šādu
iejaukšanos vecāku un bērnu tiesībās uz ģimenes dzīvi.155
140. Jebkurā gadījumā, pieņemot jebkāda veida lēmumus attiecībā uz bērnu, kā jau
tika minēts, primārā nozīme ir bērna labākajām interesēm. Tas nozīmē, ka katrā gadīju
mā, kad jāpieņem lēmums, kas skar bērna intereses, objektīvi jānoskaidro (nevis auto
mātiski jāprezumē vai mehāniski jāpiemēro likumos noteiktais), kādas ir bērna labākās
intereses šajā konkrētajā situācijā, jo tās var atšķirties no viena vai abu vecāku (aizbild
ņu) interesēm. Tas nozīmē, ka atbildīgajām iestādēm jāveic detalizēts ģimenes situācijas
izvērtējums, ieskaitot faktiskos, emocionālus, psiholoģiskus, finansiālus un medicīniskās
dabas faktorus un jāveic izsvērts un saprātīgs (balanced and reasonable) katrās iesaistītās
personas (tai skaitā bērna) interešu izvērtējums, lai noskaidrotu bērnam vispiemērotāko
risinājumu .156 Šo labāko bērnu interešu noskaidrošanā vecākiem (aizbildņiem) ir pienā
kums sadarboties, un par šī pienākuma neievērošanu var tikt piemērots sods.157
141. Bērna labākās intereses no viņa personīgās attīstības viedokļa ir atkarīgas no
daudziem faktoriem, tostarp bērna vecuma, brieduma pakāpes, vecāku esamības vai ne
esamības un vides, kurā viņš dzīvo, kā arī personīgās dzīves pieredzes .158
142. Ņemot vērā, ka bērns nepārtraukti aug un attīstās, lēmumiem attiecībā uz viņu
jābūt pieņemtiem ātri, jo jebkāda veida kavēšanās var atstāt neatgriezenisku ietekmi uz
bērna attīstību vai viņa attiecībām ar vecākiem (aizbildņiem), ar kuriem viņš nedzīvo.159
143. Pieņemot jebkāda veida lēmumus, kas skar bērnu, ir svarīgi uzklausīt viņa vie
dokli. Šis pienākums var atšķirties atkarībā no bērna vecuma un brieduma pakāpes.
Taču, pat ja atbildīgās iestādes nolemj, ka attiecīgajā situācijā bērna viedokli nav iespē
jams vai nav nepieciešams uzklausīt klātienē, tas nenozīmē, ka šo viedokli nav nepiecie
šams un nav iespējams noskaidrot citādi (piemēram, piesaistot psihologu ).160Pienākums
uzklausīt (noskaidrot) bērna viedokli nenozīmē, ka tam būs noteicošais faktors bērna
interešu noskaidrošanā, jo tikpat labi atbildīgā iestāde var taisnīgi izlemt, ka bērna labā
kas intereses attiecīgajā brīdī nesakrīt ar viņa personīgo viedokli.161 Turklāt ir iespējamas
situācijas, kad, ņemot vērā jautājuma steidzamību un nopietnību, nebūs iespējams vai
155ECT spriedums Haase v. Germany. 11057/02,08.04.2004. 95. rindkopa.
156ECT spriedums Neulinger and Shuruk v. Switzerland. 41615/07, 06.07.2010. 138.-139. rindkopa; ECT
lēmums Tiemann v. France and Germany. 47457/99,47458/99,27.04.2000.
157ECT spriedums Neulinger and Shuruk v. Switzerland. 41615/07,06.07.2010.134. rindkopa; ECT spriedums
Maumousseau and Washington v. France. 39388/05,06.12.2007.83. rindkopa; ECT spriedums H. N. v. Poland.
77710/01,13.09.2005.74. rindkopa; ECT spriedums Hansen v. Turkey. 36141/97,23.09.106. rindkopa.
158ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos apstiprinātās vadlīnijas bērna labāko interešu noskaidrošanai,
52. vadlīnija; ECT spriedums Haase v. Germany. 11057/02,08.04.2004.91. rindkopa.
159ECT spriedums Maumousseau and Washington v. France. 39388/05,06.12.2007. 83. rindkopa; ECT sprie
dums Deak v. Romania and UK. 19055/05,03.06.2008.76. rindkopa; ECT spriedums Monory v. Hungary and
Romania. 7 1099/01,05.04.2005.91.-92. rindkopa; ECT spriedums H. N. v. Poland. 77710/01,13.09.2005.73.,
78.-95. rindkopa; ECT spriedums Hansen v. Turkey. 36141/97,23.09.2003.100.-102., 108.-109. rindkopa.
160ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 12, CRC/C/CG/12,20.07.2009; ECT spriedums
Sahin v. Turkey. 30943/96,08.07.2003.72^75. rindkopa.
161Skat ECT lēmums Paradis v. Germany. 4783/03,06.02.2003; ECT spriedums Hansen v. Turkey. 36141/97,
23.09.2003.104. rindkopa.
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pat nevēlams iesaistīt vecākus lēm uma pieņemšanas procesā.162 Šajos gadījumos ir īpaši
svarīgi veikt objektīvu situācijas izvērtējumu. Turklāt gadījumos, kad kompetentās iestā
des izlemj jautājumu par steidzamu bērna izņemšanu no ģimenes, kas tiek pieņemts, ne
uzklausot un nepiedaloties bērna vecākiem, bērnu interešu apdraudējumam un iespēja
mām lēmuma sekām jābūt izvērtētam pirms lēmuma pieņemšanas procesa uzsākšanas.
Pat, ja tiek pieņemts lēmums izņem t bērnu no ģimenes, atsevišķi un ļoti rūpīgi jāizvērtē,
vai papildus būtu samērīgi ierobežot arī kontaktus starp vecākiem un bērniem, ņemot
vērā, ka kontaktu pārraušana starp vecākiem un bērniem var atstāt neatgriezeniskas se
kas uz bērnu un vecāku izredzēm atjaunot ģimenes saiknes.163
144. Piemērojot minētos principus, jāatceras, ka bērns nav savu vecāku vai aizbildņu
īpašums, bet neatkarīgs ar savām tiesībām apveltīts indivīds. Līdz ar to, pieņemot lē
mumus, kas skar bērna tiesības, jo īpaši pastāvot strīdam starp vecākiem (aizbildņiem),
jāņem vērā, ka bērns nav īpašums, kas jāatdod tā likumīgajam īpašniekam. Nedrīkst
izveidoties situācija, kad, sodot vecāku par nelikumīgu rīcību, automātiski tiek sodīts arī
bērns, tādējādi vēl vairāk traum ējot viņa psihi un apdraudot turpmāku attīstību. Jebkā
das rīcības, kas skar bērnu intereses, mērķis var būt tikai stabilitātes un bērna attīstībai
labvēlīgas vides radīšana (saglabāšana).

3.2. Bērni ar īpašām vajadzībām
145. Lai gan Satversmes VIII nodaļa tika pieņemta samērā nesen, tā ne vienmēr var
lepoties ar mūsdienām atbilstošu terminoloģiju. Kā šādas novecojušas terminoloģijas
piemērs jāmin Satversmes 110. panta otrais teikums, kas definē valsts pienākumu īpaši
palīdzēt bērniem invalīdiem. Invaliditāte ir diagnoze (medicīniski noteikts stāvoklis),
kas ir saistīts ar darbspējas ierobežojumu. Tas bieži vien marginalizē personas, kam šāds
īpašs stāvoklis ir noteikts, jo līdz ar diagnozi nāk klāt ļoti daudz dažādu mākslīgi radī
tu ierobežojumu, kas neļauj šiem cilvēkiem kļūt par pilntiesīgiem un pilnvērtīgiem sa
biedrības locekļiem. Ņ em ot vērā mūsdienu tehnisko, medicīnisko un sociālo progresu,
pareizi būtu, ciktāl vien iespējams, lietot terminu “cilvēki (bērni) ar īpašām vajadzībām”
(vai “cilvēki (bērni) ar īpašo funkcionālo stāvokli”), jo ļoti daudzos gadījumos noteiktā
diagnoze prasa no attiecīgā cilvēka un valsts tikai zināmu pielāgošanos, lai pirmais varētu
kļūt vai turpināt būt par pilnvērtīgu un pilntiesīgu sabiedrības locekli. Šāda terminoloģi
ja liek uzsvaru uz “iekļaujošiem” pienākumiem, kas ļautu ņemt vērā “īpašas vajadzības”,
nevis pieturēties pie uzskata, ka invalīdi ir atsevišķa (margināla) sabiedrības grupa kā
ārzemnieki un bēgļi, kam ir nepieciešams pilnīgi atsevišķs tiesiskais regulējums.
146. ANO Konvencija par bērna tiesībām kļuva par pirmo starptautisko līgumu, kur
2. pantā invaliditāte tika atrunāta kā atsevišķs diskriminācijas pamats, 23. pants ir spe
cifiski veltīts bērnu ar īpašām vajadzībām tiesībām. Saskaņā ar ANO Konvencijas par
personu ar invaliditāti tiesībām 1. pantu “persona ar invaliditāti” ir persona, kurai ir
ilgtermiņa fiziska, garīga, intelektuāla vai sensora rakstura traucējumi, kas mijiedarbībā
162ECT spriedums Haase v. Germany. 11057/02, 08.04.2004. 95. rindkopa; ECT spriedums Covezzi and
Morselli v. Italy. 52763/99,09.05.2003.107.-113. rindkopa.
163ECT spriedums Haase v. Germany. 11057/02,08.04.2004.96.-105. rindkopa; ECT spriedums Covezzi and
Morselli v. Italy. 52763/99,09.05.2003.118.-124. rindkopa.
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ar dažādiem šķēršļiem var traucēt viņu pilnvērtīgai un efektīvai līdzdalībai sabiedrības
dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.164
147. Tiek pamatoti uzskatīts, ka bērni ar īpašām vajadzībām pieder pie īpaši neaiz
sargātas sabiedrības grupas. Valsts pozitīvais pienākums, kas izriet no ANO Konvencijas
par bērna tiesībām 23. panta, ir radīt tādus dzīves apstākļus bērniem ar īpašām vaja
dzībām, kas ļautu viņiem baudīt pilnvērtīgu un cienīgu dzīvi apstākļos, kas nodrošina
cieņu, veicinātu paļaušanos uz saviem spēkiem un aktīvu dalību sabiedrības dzīvē. Kaut
gan pozitīva pienākuma īstenošanas pakāpe ir atkarīga no valsts budžeta iespējām, tai
tomēr maksimāli jācenšas nodrošināt, lai bērniem ar īpašām vajadzībām nepieciešamie
pakalpojumi būtu pieejami bez maksas.165
148. Satversmes tiesas prakse jautājumā par bērniem ar īpašām vajadzībām ir ļoti
skopa. Līdz šim ir bijušas tikai trīs lietas, kur Satversmes tiesa vērtēja bērnu ar īpašām
vajadzībām tiesības.
149. Pirmajā lietā Satversmes tiesa konstatēja Satversmes 110. panta pārkāpumu
saistībā ar aizliegumu piešķirt bērna invalīda kopšanas pabalstu, ja pabalstu saņemo
šā persona ir nodarbināta. Minētajā lietā Satversmes tiesa secināja, ka “no Satversmes
110. panta izriet valsts pienākums izveidot un uzturēt sistēmu, kas nodrošina bērnu in
valīdu sociālo un ekonomisko aizsardzību”.166
150. Otrajā lietā, vadoties no jau nodibinātiem Satversmes 1 10. panta interpretācijas
principiem, Satversmes tiesa secināja, ka aizliegums saņemt vienlaikus bērna invalīda
kopšanas pabalstu un matemitātes pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu neatbilst Sa
tversmes 110. pantam .167
151. Trešajā lietā Satversmes tiesa secināja, ka a[n]o Satversmes 110. panta izrietošais
valsts pozitīvais pienākums nav konkretizējams tiktāl, ka tas prasītu, lai valsts nodrošina
katram bērnam katrā gadījumā pilnīgi visus tam nepieciešamos veselības pakalpojumus
bez maksas. (..) Interpretējot Satversmes 110. pantu kopsakarā ar Satversmes 111. pantu,
tas nozīmē valsts pienākumu veikt īpašus pasākumus, kas nepieciešami bērnu invalīdu
veselības aizsargāšanai, tostarp iespēju robežās nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu
un zāļu esamību un pieejamību viņiem. Tomēr tas nenozīmē pienākumu valstij nodrošināt
šīm personām ikvienas zāles neatkarīgi no to cenasV68 Tai pašā laikā Satversmes tiesa
norādīja, ka “Satversmes 110. pants uzliek valstij īpašu pienākumu palīdzēt bērniem inva
līdiem. Šī norma likumdevējam paredz augstākas prasības, proti, noteikt tādu tiesisko re
gulējumu, kas ievērotu tā individuālā pacienta vecumu, kura dzīvībasfunkciju uzturēšana
ir atkarīga no medikamentiem. Proti, Satversmes 110. pants visupirms noteic pienākumu
Saeimai izlemt jautājumu par budžeta līdzekļu atvēlēšanu šim mērķim. To, vai valsts ir
izpildījusi no Satversmes 110. panta izrietošos pienākumus bērnu veselības aizsardzība,
164Latvija ratificēja šo konvenciju ar 2010. gada 28. janvāra likumu “Par Konvenciju par personu ar invaliditāti
tiesībām”. Latvijas Vēstnesis, 2010.17. februāris, Nr. 27 (4219).
165ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējā rekomendācija Nr. 9, CRC/C/CG/9, 2007. gada 27. februāris,
8. punkts.
m Satversmes tiesa. 2006-08-01.21.02.2007.10. punkts
167Satversmes tiesa. 2007-15-01.12.02.2008.
Satversmes tiesa. 2009-12-03.07.01.2010.16.-17. punkts.
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nevar vērtēt, aplūkojot apstrīdētās normas atrauti no farmāciju un ārstniecību regulējošo
normatīvo aktu kopējās struktūras”.169 Satversmes tiesa uzskatīja, ka nav nepieciešams
vērtēt apstrīdēto tiesību norm u atbilstību Satversmei, “ņemot vērā ne vien konkrētajai
pozīcijai atvēlēto budžetu, bet visa valsts budžeta iespējas kopumā” vai “to, cik lielu bu
džetu valsts vispār ir atvēlējusi veselības aizsardzībai”170
152. Satversmes tiesas secinājumi šajā pēdējā lietā jāvērtē kritiski. Neapšaubot plašu
rīcības brīvību, ko bauda valstis, nodrošinot bērniem ar īpašām vajadzībām tiesības uz
pienācīgu veselības aprūpi atbilstoši valsts budžeta iespējām, tomēr nevar piekrist Sa
tversmes tiesas izteiktai atziņai, ka konkrētajā situācijā nebija nepieciešams vērtēt visa
valsts budžeta iespējas kopumā. Ņemot vērā, ka Satversmes 110. pants ir interpretējams
Latvijas starptautisko saistību kontekstā, jāsecina, ka tas tomēr uzliek par pienākumu
maksimāli censties bez maksas nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām nepieciešamo
medicīnisko palīdzību. Šo “maksimālo cenšanos” nav iespējams definēt, neizvērtējot,
kādas konkrētajā brīdī ir valsts budžeta iespējas un kādas konkrētas alternatīvas tika ap
spriestas, pieņemot attiecīgo lēmumu. Turklāt bija nepieciešams izvērtēt, vai atteikums
kompensēt izdevumus zāļu iegādei tikai ierobežo konstitucionālās sūdzības iesniedzēju
tiesības (jo attiecīgajā brīdī pastāv kādas efektīvi pieejamas alternatīvas zāles vai kompen
sācijas mehānismi) vai atņem tās pēc būtības (jo attiecīgajā brīdī alternatīvas zāles nav
iespējams iegādāties un (vai) nepastāv vai nav pieejami alternatīvi kompensācijas mehā
nismi, vai tie nav efektīvi). Satversmes tiesa arī neizvērtēja, vai, nodrošinot konstitucio
nālās sūdzības iesniedzēju un citu līdzīgā situācijā esošo personu tiesības pilnā apmērā
(vai vismaz palielinātā apmērā) saņemt kompensāciju par nepieciešamo zāļu iegādi pie
attiecīgajā brīdī pastāvošām budžeta iespējām, tiktu vispār ierobežotas vai nesamērīgi
ierobežotas citu bērnu tiesības saņemt kompensējamās zāles. Satversmes tiesa nevērtēja,
vai un cik lielā mērā summa, kas konkrētajā gadījumā būtu jāmaksā personai (šajā gadī
jumā - bērna ar īpašām vajadzībām vecākiem) par zāļu iegādi, rada viņiem nabadzības
risku un vai šis risks ir salīdzināms ar risku, kam tiek pakļautas citas personas, kas saņem
kompensējamās zāles. Šai sakarā jāatzīmē, ka jau Eiropas Savienības līmenī tiek atzīts, ka
dalībvalstu pieeja reto slimību ārstēšanai ir ļoti neefektīva un neiedarbīga.171

3.3. Bez vecāku gādības palikusi bērni
153. Tiesības zināt, kas ir viņa bioloģiskie vecāki, tiek uzskatītas par tiesību uz iden
titāti, ko garantē Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas
8. pants172un ANO Konvencijas par bērna tiesībām 7. pants, sastāvdaļu. Taču šīs tiesības
nav absolūtas un var tikt pakļautas ierobežojumiem, lai sabalansētu tos ar bioloģisko
vecāku tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību.173
wTurpat, 20. punkts.
”*Turpat, 20.3. punkts.
171Satversmes tiesa. 2009-12-03.07.01.2010.20.5. punkts.
172ECT spriedums Mizzi v. Malta. 26111/02,12.01.2006. 83. rindkopa; ECT spriedums Mikulič v. Croatia.
53176/99,07.02.2002. 54.-55., 65. rindkopa; ECT spriedums Rasmussen v. Denmark. S777/79,21.11.1984.
41. rindkopa; Satversmes tiesa. 2008-43-0106.03.06.2009.9.2. punkts.
175ECTspriedums Odibrre v. Frartce. 42326/98,13.02.2003.41.-49. rindkopa.
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154. Šī tieslba vēl atrodas attīstības stadijā. Eiropas Padomes dalībvalstu likumi šajā
jautājumā atšķiras. Piemēram, Serbija atzīst bērnu, neatkarīgi no viņu vecuma, tiesības
zināt savus bioloģiskos vecākus. Turklāt bērns, sasniedzot 15 gadu vecumu, iegūst tiesī
bas iepazīties ar dzimtsarakstu ierakstiem par viņa izcelšanos. Zviedrija atzīst noteiktu
briedumu sasniegušā bērna tiesības zināt savu ģenētisko izcelšanos. Savukārt Nīderlan
des Augstākā tiesa atzina, ka tiesības uz personību ietver tiesības zināt savu vecāku iden
titāti un tās ir prioritāras pār mātes tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Vācijas
Federatīvā Konstitucionālā tiesa noteica, ka bērna tiesības uzzināt no mātes par sava tēva
identitāti jāsabalansē ar mātes personīgajām tiesībām .174
155. Pastāvošā prakse rāda, ka vēl būtu pāragri runāt par kopējo standartu attiecībā
uz bērna tiesībām zināt savu ģenētisko izcelšanos, taču jau tagad ir skaidrs, ka valstīm
jāpievērš uzmanība bērnu tiesībām zināt savu izcelšanos .175
156. Jebkurā gadījumā jautājumos, kas skar bez vecākiem palikušus bērnus, valsts
rīcības mērķim jābūt maksimāli saglabāt šiem bērniem ģim enei pietuvinātu vidi (mak
simāli saglabāt ierasto etnisko, reliģisko, kultūras un lingvistisko vidi ).176
3.4. Bērni, kas cietuši n o v arm ācīb as
157. Vardarbības pret bērniem fenomenam tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība,
cīņai ar kuru joprojām nav izdomāti universāli līdzekļi. Tiek izdalīti šādi vardarbības
veidi: (1) vardarbība ģimenē; (2) vardarbība ārpus ģimenes; (3) vardarbība no bērnu
puses (vardarbība pret sevi un vardarbība no citu bērnu puses). Turklāt jānodala fizis
kā un emocionālā vardarbība. Pastāv maldinošs uzskats, ka vardarbība pret bērniem ir
mūsdienu problēma. Diemžēl šī problēma pastāvējusi vienmēr, taču tikai pēdējās des
mitgadēs, attīstoties izpratnei par bērna tiesībām, tai pievērsta uzm anība .177
158. Pamatoti tiek uzskatīts, ka meitenes, ņem ot vērā viņu piederību uzreiz divām
mazaizsargātām sabiedrības grupām (sievietes un bērni), tiek pakļautas lielākam var
darbības riskam. Meitenes bieži kļūst par cilvēktirdzniecības, seksuālās ekspluatācijas,
seksuālās uzmākšanās, izvarošanas, piespiedu prostitūcijas, vardarbības ģimenē un dis
kriminācijas upuriem .178
159. Bērna aizsardzība pret visa veida vardarbību ir cieši saistīta ar tiesībām netikt spī
dzinātam, tāpat ir aizliegta cietsirdīga vai cilvēka cieņu pazemojoša izturēšanās vai cilvēka
cieņu pazemojošs sods. To garantē Satversmes 95. pants, ANO Konvencijas par bērna
tiesībām 5., 19., 37. pants, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām
7. pants un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pants.
174A Study Into the Rights and Legal Status o f Children Being Brought Up in Various Forms ofMaritial orNonmarital Partnerships and Cohabitation, A Report for the attention of the Committee of Eksperts on Family
Law by Nigel Lowe, Professor of Law and Director of the Centre for International Family Law Studies. Cardiff:
Cardiff Law School, Cardiff University, 2008.
175Report on Principles Conceming the Establishment and Légal Conséquences o f Parentage (the White Paper),
CJ-FA (2006)4e, 23 October 2006,28. princips.
176ANO Konvencijas par bērna tiesībām 20. pants.
177Children and violence, UNICEF Innocenti Digest No.2. Pieejams: http://mvw.unicef-irc.org/publicati0ns/
pdfZdigest2e.pdf.
178Todres J. Womens Rights and Childrens Rights. A Partnership With Benefits fo r Both. Cardozo Womens
Law Journal, VoL 10:603,2004, p. 603.-624., 605.-606.
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160. Viens no aktuālākajiem jautājum iem šajā kontekstā ir miesassodi. 1979. gadā
Zviedrija kļuva par pirm o valsti, kas ar likumu aizliedza miesassodus. Minētais likums
tomēr neparedzēja sankcijas par miesassodu faktisko piemērošanu. Tai pašā laikā tā ie
viesa moratoriju šī aizlieguma praktiskai īstenošanai, priekšroku dodot sabiedrību izglī
tojošiem pasākumiem .179
161. Arī Somija pieņēm a likumu, aizliedzot miesassodus, par to pielietošanu pare
dzot atbildību par uzbrukum u vai pienākum u maksāt kompensāciju. Likums stājās spē
kā 1984. gadā. Arī Somija aktīvi iesaistās sabiedrības izglītošanā šajā jautājumā .180
162. Izraēlas Augstākā tiesa savā 2000. gada 25. janvāra spriedumā lietā A v. State of
Israel atzina, ka miesassodu piem ērošana bērniem neatbilst Izraēlas Pamatlikumam. Tie
sa atzina, ka bērns ir autonom a personība, ar savām īpašajām tiesībām un vajadzībām,
ko sabiedrībai ir pienākum s aizstāvēt. Likums uzliek valstij par pienākumu vajadzības
gadījumā iejaukties ģimenē, lai aizsargātu bērnu, ja nepieciešams, pret paša vecākiem.
Valstij ir pienākums “aizsargāt tos, kuri nespēj paši sevi aizsargāt” un nodrošināt, ka “arī
mazam cilvēkam tiek nodrošinātas visas liela cilvēka tiesības”. Tiesa secināja, ka mie
sassodi bērniem vai viņu pazem ošana vai degradēšana no viņu vecāku puses kā bērnu
audzināšanas metode ir absolūti nepieņemama. Tai pašā laikā Izraēlas Augstākā tiesa,
līdzīgi kā Zviedrijas varas iestādes, ieviesa moratoriju vecāku kriminālajai vajāšanai par
miesassodu piemērošanu .181
163.2004. gadā Kanādas Augstākā tiesa atzina Kanādas kriminālkodeksa normu, kas
ļauj vecākiem un skolotājiem pielietot samērīgu spēku bērnu audzināšanas nolūkos, par
atbilstošu Kanādas Tiesību u n brīvību hartai un ANO Konvencijas par bērna tiesībām
5.,19. un 37. pantam. Tiesa secināja: lai gan daudzos gadījumos bērna intereses atsvērs
citas tiesības, tom ēr tās nav absolūtas. Ir iespējamas situācijas, kad, lai gan rīcība acīm
redzami nav atbilstoša bērna labākajām interesēm, tā tomēr ir samērīga citu sabiedrībai
svarīgu apsvērumu dēļ. Tiesa atzīmēja: Kanādas kriminālkodekss precīzi definē, ka kri
minālatbildības izņēm ums ir attiecināms uz ļoti šauru personu kategoriju - vecākiem
(personām, kas uzņēmušās vecāku lomu) un skolotājiem. Pieļaujamai spēka pielietoša
nai ir noteikts ļoti precīzs m ērķis - bērna uzvedības labošana. No ta izriet, ka spontā
na spēka pielietošana dusm u vai neapmierinātības ietekmē ir nepieļaujama. Pieļaujama
būtu tikai pamatota fiziskā spēka pielietošana skaidrā prātā kā atbildes solis uz faktisko
bērna uzvedību, kas ir dom āta, lai savaldītu, kontrolētu vai simboliskā veidā nosodītu
bērna uzvedību. Spēka pielietošanas m ērķim vienmēr jābūt bērna izglītībai vai disciplī
nai. Turklāt bērnam jābūt objektīvi spējīgam laboties. Tas prasa spēju mācīties un iespēju
laboties. Spēka pielietošana pret bērniem , kas jaunāki par diviem gadiem, nevar panākt
labošanos, jo objektīvu faktoru dēļ viņi vēl nav spējīgi saprast, par ko tiek sodīti. Bērns
var nespēt iegūt mācību no spēka pielietošanas, ari invaliditātes vai citu specifisku fakto
ru dēļ. Šādos gadījumos spēka pielietošanai trūks “labošanās” mērķa un tā pielietošana
179Ezer T. A Positive Right to Protection fo r Children. Yale Human Rights and Development Law Journal, VoL
7.2004, p. 1.-50., 28.
'"Ibid., p. 29.
181Ezer T. A Positive Right to Protection fa r Children. Yale Human Rights and Development Law Journal, VoL
7»2004, p. 30.
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netiks izslēgta no kriminālkodeksa normas darbības. Izvērtējot dažādu ekspertu atzinu
mus, tiesa arī konstatēja, ka gan fiziskā spēka proponējošo, gan oponējošo ekspertu vidū
lielā mērā ir vienprātība par to, ka bērnu, kas jaunāki par diviem gadiem, fiziskā sodīšana
ir kaitīga un tā nenodrošina bērna labošanos, ņemot vērā viņa attīstības līmeni. Fiziskā
spēka pielietošana pret pusaudžiem ir kaitīga, jo tā var izprovocēt antisociālo uzvedību.
Fiziskā spēka pielietošana, izmantojot tādus objektus kā lineāls vai siksna, ir fiziski un
emocionāli kaitīga. Kaitīga arī tāda fiziskā spēka pielietošana, kas izpaužas kā pļauka vai
sitiens pa galvu. Līdz ar to šāda spēka pielietošana nav attaisnojama. Visbeidzot, spēka
pielietošanai jābūt atbilstošai konkrētai situācijai. Tiesa uzskatīja, ka tiesībsargājošām
iestādēm un tiesām jābūt spējīgām pienācīgi izvērtēt spēka pielietošanas samērīgumu
individuālās lietas apstākļos un likumdevējam nav nepieciešams šo terminu precīzāk
definēt, jo likumam jāatstāj zināma rīcības brīvība tā piemērotājiem, lai varētu pielāgo
ties individuālās lietas apstākļiem. Tai pašā laikā svarīgi nodrošināt, lai likumu normas
piemērotāji nejauktu fiziskā spēka pielietošanas samērīgumu konkrētajā situācijā ar savu
personīgo viedokli par to, ko nozīmē nepieciešamā disciplīna.182
164. Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka maznozīmīga bērna fiziskā sodīšana
audzināšanas nolūkos nesasniedz bardzības pakāpi, lai to uzskatītu par spīdzināšanu,
necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu izturēšanos vai sodu Eiropas Cilvēka tiesību un
pamatbrivību aizsardzības konvencijas 3. panta izpratnē, un līdz ar to nepārkāpj ari tās
pašas konvencijas 8. pantu, kas garantē tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.183
165. Tai pašā laikā, ja bērnu fiziskā sodīšana audzināšanas nolūkos sagādā viņiem
pietiekami stipras fiziskās ciešanas, lai tās sasniegtu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijas 3. pantā noteikto bardzības līmeni, tā automātiski iedarbi
nās valsts pienākumu efektīvi izmeklēt un sodīt vainīgo personu neatkarīgi no tā, vai tas
ir valsts varas pārstāvis vai privātpersona (viens no vecākiem).184
166. Valsts pienākums aizsargāt bērnus no vardarbības ģimenē izpausmēm izriet no
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijas 2. pantā (tiesības uz
dzīvību) un 3. pantā (spīdzināšanas aizliegums) garantētajām tiesībām. Šai sakarā val
stij ir pozitīvais pienākums nodrošināt, lai viņu jurisdikcijā esošo bērnu dzīvība netiktu
apdraudēta un lai viņi netiktu pakļauti spīdzināšanas izpausmēm. Valstij jānodrošina
efektīvi preventīvi operatīvi pasākumi gadījumos, kad kompetentās iestādes uzzina vai
tām vajadzēja zināt par bērnu dzīvībai vai fiziskai integritātei pastāvošo apdraudējumu
neatkarīgi no tā, vai apdraudējums nāk no valsts varas pārstāvjiem vai no privātajiem
indivīdiem. Nepieciešamības gadījumā valstij jāiejaucas ģimenē, lai nodrošinātu bērnu
tiesības uz dzīvību un spīdzināšanas aizliegumu.185 Valsts veikto pasākumu efektivitāte
lielā mērā būs atkarīga no iesaistīto kompetento iestāžu izmeklēšanas, informācijas ap
maiņas un savstarpējās sadarbības efektivitātes.186
182Canadian Foundation for Children. Youth and the Law v. Canada (Attorney General), [2004] 1S.C.R. 76,
2004 SCC 4.
183ECT spriedums Costeūo-Roberts v. UK. 13134/87,25.03.1993.
184ECT spriedums A. v. UK 100/1997/884/1096,23.09.1998.21.-24. rindkopa.
185ECT spriedums Z and Others v. UK. 29392/95,10.05.2001.73.-75. rindkopa.
186ECT spriedums Kontrovd v. Slovakia. 7510/04,31.05.2007.49.-55. rindkopa; ECT spriedums E and Others
v. UK. 33218/96,26.11.2002.99.-100. rindkopa.
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167. Satversmes tiesas judikatūra šajā jautājumā ir vēl skopāka par tās judikatūru jau
tājumā par bērnu ar īpašām vajadzībām tiesībām, jo līdz šim nav bijusi neviena lieta, kas
skartu bērna brīvību no vardarbības. Tas nebūt nenozīmē, ka Latvijā pastāvošais tiesiskais
regulējums vai tā praktiskā piemērošana ir pienācīgā līmenī. Piemēram, tikai 2010. gadā Kri
mināllikuma 48. pants tika papildināts ar jaunu atbildību pastiprinošu apstākli - noziedzīgs
nodarījums, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, izdarīts pret personu,
ar kuru noziedzīgā nodarījum a izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret
laulāto vai bijušo laulāto vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir
bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītā
jam ir kopīga saimniecība.187Grozījumi stājušies spēkā 2011. gada 1. janvāri. Šis formulējums
nav ideāls, bet tas ir pietiekami atvērts, lai to varētu piemērot atbilstoši Satversmei.

4. Pantā noteikto tiesību saistība ar citiem Satversmes pantiem
4.1. 91. pants
168. Laulības u n ģim enes dzīves aizsardzība ir cieši saistīta ar Satversmes 91. pantā
noteikto diskriminācijas aizliegum a principu. Parasti diskriminācija šo tiesību ietvaros
izpaužas uz dzim um a pam ata, kā arī pret ārlaulībā dzimušajiem bērniem188 un homo
seksuālām personām .189
169. Diskriminācija uz dzim um a pam ata laulības un ģimenes dzīvē dejure ir aizlieg
ta, t.i., gan starptautiskie tiesību akti,190 gan Latvijas normatīvie akti nosaka, ka laulā
tie un vecāki ir vienlīdzīgi savās tiesībās u n pienākumos. Tāpat vecākiem ir vienlīdzīgs
pienākums uzturēt u n audzināt savus bērnus. Tomēr, ņem ot vērā dzimumu atšķirīgās
sociālās lomas, šīs tiesību n o rm as ne vienm ēr de fa c to tiek ievērotas. Piemēram, šķirot
laulību un dalot m antu, n etiek ņem ts vērā fakts, ka viens no laulātajiem (parasti sieviete)
daudz vairāk sava laika ir veltījis ģim enes aprūpei, kas nav ļāvis pilnvērtīgi iesaistīties
peļņas darbā. Tāpat, p iedzenot uzturlīdzekļus bērnam , tiek vērtēts tikai vecāku materiā
lais stāvoklis, bet ne laiks u n rūpes, ko vecāks, pie kura bērns dzīvo, velta bērna aprūpei
un audzināšanai u n kas ierobežo šī vecāka iespējas gan pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū,
gan izmantot no darba brīvo laiku savām personiskajām vajadzībām. Šāda situācija ro
das tādēļ, ka netiek ņem tas vērā dzim um u atšķirīgās sociālās lomas (sabiedrības priekš
stats, aizspriedumi p ar sieviešu u n vīriešu pienākumiem).
170. De fa c to dzim um a diskrim inācija laulības un ģimenes dzīvē rezultējas sieviešu
sliktākā sociāli ekonom iskajā situācijā un, summ ējot peļņas un neapmaksāto ģimenes ap
rūpes darbu, garākās darba stundās, kā arī faktā, ka trešdaļa Latvijas bērnu dzīvo tikai ar
māti. Tieši pēdējā m inētā gru p a tradicionāli ir visvairāk pakļauta nabadzības riskam.191
187Grozījumi Krimināllikumā: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2010.10. oktobris, 178 (4370).
‘“ Skat, piem., Satversmes tiesa. 2004-02-0106.11.10.2004.; ECT spriedums Marchc v. Belgium. 6833/74,
13.06.1979.
189Skat, piem., ECT spriedums Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal. 33290/96,21.12.1999; ECT spriedums
m v. France. 43546/02,22.01.2008; ECT spriedums P.B. v. Austria. 18984/02,22.07.2010.
“ Piemēram, ECK14. pants un 7. protokola 5. pants.
191Piem., skat Sievietes un vīrieši Latvijā 2008, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Rīga, 2008;
Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, Rīga, 2002;
Gender inequalities in the risks o f poverty and social exclusion far disadvantaged groups in thirty European
countries. Pieejams: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=748&langId=en&furtherPubs=yes.
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171. Tāpat efektīvu tiesību aizsardzības līdzekļu trūkum s vardarbības ģimenē gadī
jumos ir atzīts ne tikai par tiesību uz ģimenes un privāto dzīvi pārkāpumu, bet ari par
diskrimināciju pret sievietēm .192
172. Lai diskrimināciju uz dzimuma pamata izskaustu, jāveic izmaiņas gan norma
tīvajos aktos, gan arī tiesību piemērošanā tā, lai tiktu ņemtas vērā faktiski pastāvošās
dzimumu atšķirīgās lomas un no tā izrietošie dažādie dzim um u pienākumi un ar tiem
saistītās tiesības, nosakot atšķirīgas tiesības un ņem ot vērā atšķirības ikdienas realitātē,
abiem dzimumiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas gan darba tirgū, gan ģimenes un
sabiedriskajā dzīvē. Attiecīgi šajā gadījumā ir piemērojams 91. pantā noteiktais princips,
ka pret personām, kuras atrodas atšķirīgā situācijā, ir jāizturas atšķirīgi, samērā ar šo
atšķirību, tā, lai tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas .193
173. Diskriminācija uz dzimuma pamata laulības un ģimenes dzīvē var izpausties
ari kā dzimumu atšķirīgo sociālo lomu piedēvēšana indivīdiem, kuri faktiski nedzīvo
saskaņā ar tām. Piemēram, bērna aizgādnības piešķiršana pam atā tikai mātei, lai gan tēvs
vēlas un prot bērnu aprūpēt .194
174. Aizsardzība un īpašās tiesības nodarbinātības un sociālā drošības jomā grūtnie
cības, matemitātes, paternitātes un bērna kopšanas laikā vienm ēr ir skatāmas dzimumdiskriminācijas aizlieguma principa kontekstā .195

4.2.92. pants
175. ECK 8 . pants, kas nosaka tiesību uz ģimenes dzīvi aizsardzību, pieprasa efektī
vus tiesību aizsardzības līdzekļus papildus tiem, kas izriet no ECK 6 . pantā noteiktajām
tiesībām uz taisnīgu tiesu. It īpaši tas attiecas uz ārvalstnieku u n bezvalstnieku ieceļoša
nu un izraidīšanu, kā ari uz atsevišķiem tiesību aizsardzības līdzekļiem ģimenes dzīves
aizsardzības kontekstā .196 Piemēram, par tiesību uz ģimenes dzīves aizskārumu tika uz
skatīts gadījums, kad bērni tika nodoti publiskā aprūpē tālu no vecāku mājām un tika
ierobežotas saskarsmes tiesības, jo tas nenodrošina galvenā m ērķa sasniegšanu - bērna
atgriešanu ģimenē, kas bez pienācīgu saskarsmes tiesību nodrošināšanas nav iespēja191Piem., skat ECT Bevacqua v. Bulgaria. 71127/01,12.06.2008.; ECT spriedums O puz v. Turkey. 33401/02,
09.06.2009.
193Levits E. Par tiesiskās vienlīdzības principu. Latvijas Vēstnesis, 2003. 8. maijs, Nr. 68 (2833); Araardottir
O. M. Equality and Non-Discrimination under the European Convention on H um an Rights. Hague; Londom
NewYôrk: Mārtiņus NijhofF, 2003, p. 25.
194ECT spriedums Hoffmann v. Austria. 12875/87,23.06.1993.
195Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas
un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija).
2006/54/EK, 05.07.2006. Oficiālais Vēstnesis, 2006.26. jūlijs, L 204,23.36. lpp.; Padomes Direktīva par pasā
kumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm,
sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (desmitā
atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē). 92/85/EEK, 19.10.1992. Oficiālais
Vēstnesis, 1992. 28. novembris, L 348, 1.- 8. lpp; Padomes Direktīva par UNICE, CEEP un EAK noslēgto
pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu. 96/34/EK, 03.06.1996. Oficiālais Vēstnesis, 1996.
19. jūnijs, L 145,4. -9 . lpp.
196Theory and Practice o fth e European Convention on H um an Rights. Ed. by A r a y Van Dijk E, Van Hoof
E, Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 700.
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ffla.197Ģimenes dzīves aizsardzība ietver bērnu un vecāku tiesības veikt pasākumus, lai
tiktu atkalapvienoti.198

4.3.96. pants
176. Satversmes 96. pantā noteiktās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību pār
klājas ar Satversmes 110. pantā noteiktajām tiesībām, ciktāl tās attiecas uz pilsoniskajām
tiesībām uz ģimenes dzīves aizsardzību, kas izriet no ECK 8 . panta un ANO Pakta par
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 23. panta. Piemēram, aizliegums presei iejauk
ties attiecībās starp vecāku un nepilngadīgu bērnu .199

4.4.99. pants
177. Tiesības uz apziņas, dom as u n reliģiskās pārliecības brīvību ģimenes dzīves aiz
sardzības kontekstā ietver vecāku tiesības izvēlēties bērnu izglītošanas veidu ar nosacīju
mu, kas tas nav uzskatāms par krim inālu vai citādi sodāmu saskaņā ar vispārīgiem valsts
noteiktiem standartiem .200 Vecāki drīkst atteikt sava bērna dalību ideoloģiska rakstura
nodarbībās, piemēram, reliģijas mācību stundās vai militāra rakstura parādēs.201

mTheory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E» Van Hoof F.,
Van Rijn A., Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford; Intersentia, 2006, p. 702.
1,1Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van Hoof
F, Van Rijn A , Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 702.-703.
‘"ECT spriedums Hannover v. Germany. 59320/00,24.06.2004.
“ Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. Ed. by Aray J., Van Dijk E, Van Hoof E,
Van Rijn A, Zwaak L. 4th ed. Antwerpen; Oxford: Intersentia, 2006, p. 691. Skat ari ECT spriedums Befgijas
lmgvistiskd lieta. 1474/62,1677/62,1691/62,1769/63,1994/63,2126/64,23.07.1968.
201Skat ECK 9. pantu un 1. protokola 2. pantu; Theory and Practice of the European Convention on Human
Eights. Ed. by Van Djik P., Van Hoof F. 3rd ed. Hague; London; Boston: Kluwer Law International, 1998, p.
542. Skat, ari ECT spriedums Folgero a nd others v. Norway. 15472/02,29.062007.
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111. Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē
ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.
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A. Ievads
1. Panta konstrukcija un terminoloģija
1. Satversmes 111. pants nosaka cilvēka pamattiesības veselības aizsardzības jomā.
Komentējamais pants ir īss un lakonisks, tas satur vienu teikumu atšķirībā no lielākās
daļas Satversmes VIII nodaļas pantu, kuri ir izteikti vairākos teikumos, precīzāk un pla
šākatspoguļojot pantā ietverto pamattiesību konstitucionālo regulējumu. Pantā ietverti
vairāki termini, kas norāda uz aizsargājamām pamattiesībām. Tajā noteikts tiesību sub
jekts, kuram ir uzlikti pienākumi ar šo normu - tā ir valsts. Cilvēki kolektīvi un ikviens
atsevišķi var baudīt pantā norādītās tiesības.
Panta konstrukcija liecina, ka pantā tiek izdalītas divas atšķirīgas tiesības. Pirmkārt,
normas pirmajā daļā ietverta cilvēku veselības tiesību aizsardzība, t.i., “[vļalsts aizsar
gacilvēku veselību”. Otrkārt, teikuma otrajā daļā ietvertas tiesības uz veselības aprūpi
Robežotā apjomā, nosakot, ka “[valsts] garantē ikvienam medicīniskās palīdzības

Btinimumu”.
BMg&v-cL I__ !_____

,___ ..11

2.
Nonnas piemērošanai ir svarīgi noskaidrot n o rm ā lietoto vārdu un terminu jēg
Terminu “veselība” lieto, lai raksturotu cilvēka organism a stāvokli. Mūsdienīga un visā
pasaulē atzīta cilvēka veselības definīcija ir ietverta Pasaules veselības organizācijas
(turpmāk - PVO) konstitūcijā, kas nosaka: “Veselība ir pilnīgs fiziskās, garīgās un so
ciālās labklājības stāvoklis, ne tikai slimības vai citas novirzes trū k u m s .”1 Šajā definīcijā
ietvertais pilnīgas labklājības stāvoklis ir ļoti grūti sasniedzam s, jo vairākumam cilvēku
piemīt kādas fiziskas, garīgas vai sociālas labklājības novirzes, tādēļ m inētā definīcija tiek
pamatoti kritizēta. PVO statūtos nostiprinātā definīcija tiek plaši piem ērota konstitucio
nālo tiesību interpretācijā, un tā ir izm antojama ari Satversmes norm as interpretācijai.
Jēdziena piemērošanā ir jāņem vērā gan atsevišķi bioloģiskie, gan sociāli ekonomiskie
faktori, gan valstī pieejamie resursi.2
Ārstniecības likumā ir noteikts, ka veselība ir fiziska, garīga u n sociāla labklājība,
valsts un tautas pastāvēšanas un izdzīvošanas dabiskais pam ats .3 G an starptautiski, gan
Latvijā ir atzīts, ka pamattiesību izpratnē “ikvienam cilvēkam ir tiesības baudīt pēc iespē
jas augstāku/ labāku veselības stāvokli”.4
Veselības aizsardzība ir valstisku, sociālu, ekonom isku, m edicīnisku u.c. pasākumu
komplekss sabiedrības locekļu veselības aizsardzībai u n nostiprināšanai .5
Satversmes 111. panta teikuma pirmajā daļā ir ietvertas gan individuālas pamattiesī
bas uz veselību, gan sabiedrības kopējas jeb kolektīvas tiesības uz veselības aizsardzību.
Pantā lietotais formulējums daudzskaitlī - “cilvēku veselība”, p irm kārt, norāda uz cilvēku
kopumu, kuru parasti apzīmē ar term inu “sabiedrība”. O trkārt, tas norāda uz cilvēku
kopuma veselību, kuru parasti apzīmē ar term inu “sabiedrības veselība”. Tādēļ var se
cināt, ka komentējamā panta pirmajā daļā ir ietverta sabiedrības veselības aizsardzība
kā kolektīva veselības aizsardzības forma u n konkrēta cilvēka veselības aizsardzība kā
individuāla aizsargājama vērtība.
Satversmes 111. panta teikuma pirmajā daļā ir ietvertas tiesības uz individuālu vese
lību jeb “cilvēka veselību”. Likumdevējs ir lietojis vārda “cilvēks” daudzskaitļa formu “cil
vēki”, tādējādi norādot gan uz cilvēku kopumu, gan uz atsevišķiem indivīdiem, kuru tie
sības varam aplūkot kā cilvēka individuālās tiesības. Cilvēka veselības aizsardzība ietver
individuālas personas veselības aizsardzību u n garantē indivīda tiesības uz veselību.
Sabiedrības veselības aizsardzības pasākum i vēsturiski tika saistīti ar infekcijas slimī
bu kontroli un sanitārās higiēnas, piemēram, dzeram ā ūdens tīrības, nodrošināšanu, bet
mūsdienās sabiedrības veselības term inam ir daudz plašāka izpratne. ASV Medicīnas
institūts jau 1988. gadā ir definējis, ka term ins “sabiedrības veselība” ietver to kolektīvo
pasākumu kopumu, kas ir jāizpilda, lai nodrošinātu iespēju visiem cilvēkiem būt vese1Constitution of the World Health Organization. Pieejams:

h ttp : //a p p s .w h o .in t/g b /b d /P D F /b d 4 6 /e - b d 4 6 _

p 2 .p d f.

2 Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and

Cultural rights: General Comment No. 14 (2000). Committee on Economic, Social and Cultural rights, 22nd
session, Geneva, 2000, Para. 9.
3Ārstniecības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997. if jūlijs, Nr. 167/168 (882/883), 3. pants.
4 Constitution of the World Health Organisation. Pieejams: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd46/e-bd46_
p2.pdf.
3#
5[B.a.]. Populārā medicīnas enciklopēdija. 3. izd. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985,531. lpp-
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liem.6Latvijā tiek lietota detalizētāka termina definīcija: “Sabiedrības veselība ir zinātnes
un pasākumu kopums, kā pagarināt dzīvi, celt tās kvalitāti, veidot veselīgu vidi, veikt sli
mību profilaksi un veicināt fizisko un garīgo veselību.”7 Normatīvi termins “sabiedrības
veselība” Latvijā nav definēts.
3.
Satversmes 111. panta teikuma otrajā daļā noteikts, ka a [valsts] garantē ikvienam
medicīniskās palīdzības m inim um u”. Šajā normas daļā ir ietvertas personas individu
ālās tiesības, t.i., valsts garantē “ikvienam” medicīnisko palīdzību. Medicīniskā palīdzība
ir tā palīdzība, ko var sniegt, izmantojot medicīnas zinātnē nostiprinātas un pamatotas
atziņas. Medicīna ir zinātne par cilvēka organisma uzbūvi, funkcijām un slimībām (to
izcelsmi, norisi, diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi), kā arī dažādu praktisku pasākumu
kopums cilvēka veselības nostiprināšanai, ilgstošai darbspēju saglabāšanai, mūža pagari
nāšanai.8Medicīniskā palīdzība tās visplašākajā izpratnē biežāk tiek apzīmēta ar terminu
“veselības aprūpe”, tā parādot šīs palīdzības mērķi - iedarboties uz cilvēku veselību un
medicīnas zinātnē atzītiem līdzekļiem veikt cilvēku veselības nostiprināšanai un uzlabo
šanai nepieciešamos pasākumus. Jāatzīmē, ka termins “medicīniskā palīdzība” LR tiesī
bu aktos nav definēts, tas ir ļoti plašs, un tā izskaidrošanai jāizmanto terminu “veselības
aizsardzība” un “veselības aprūpe” definīcijas.
Ārstniecības likumā ir noteikts, ka veselības aprūpe ir veselības nodrošināšanas un
uzturēšanas pasākumu komplekss.9 Eiropas Padomes dokumentos norādīts, ka “veselī
bas aprūpe” nozīmē pakalpojumus, kur ietilpst diagnostika, profilakse, terapija un reha
bilitācija, kas veikta, lai saglabātu vai uzlabotu personas veselību vai atvieglotu personas
ciešanas. Šai aprūpei jāatbilst zinātnes attīstības standartiem un jābūt pastāvīgas kvalitā
tes pārbaudes priekšmetam .10
Juridiskajos tekstos angļu valodā termini, kas tiek lietoti, lai apzīmētu medicīnis
ko palīdzību, medicīnisko aprūpi ir šādi: “medical care” - ANO Vispārējās cilvēktiesī
bu deklarācijas (turpm āk - VCD) 25. pantā, “medical Service” un “medical attention” Starptautiskajā paktā par sociālajām, ekonomiskajām un kultūras tiesībām (turpmāk SPSEKT) 12. pantā, bet Eiropas Sociālajā hartā - “medical assistance”. Savukārt tiesības
uz veselības aizsardzību un tiesības uz veselību tiek apzīmētas ar terminu - “right to
health”. Veselības aizsardzībai tiek lietoti termini “health care”un “health protection”.
Plašāk veselības aprūpi definē kā tautsaimniecības nozaru grupu (ekonomikas noza
ru starptautiskās standartklasifikācijas kategorija), kurā ietilpst poliklīnikas, slimnīcas,
pansionāti u.c. medicīnas un sociālās aprūpes iestādes, kas nodarbojas ar iedzīvotāju
ārstēšanu, viņu veselības saglabāšanu, slimu un vecu cilvēku aprūpi, kā arī veic citas
tamlīdzīgas darbības .11
6Public Health: An Introduction. International Federation o f Red Cross and Red Crescent Societies and FrancoisXavier Bagnoud Center fo r Health and Human Rights. Grām.: Health and Human Rights: A Reader. Ed. by
Mann}., Gruskin S., Grodin M., Annas G. New York and London: Routledge, 1999, p. 29.
7Sabiedrības veselības aģentūra. Pieejams: www.sva.gov.lv.
8[B.a.]. Populārā medicīnas enciklopēdija. 3. izd. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985,301. lpp.
’Ārstniecības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997.1. jūlijs, Nr. 167/168 (882/883), 3. pants.
10Skaidrojumu projekts Konvencijai par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvencija
par cilvēktiesībām un biomedicīnu. Tiesību aktu krājums. Nav publicēts. Para.24.
11Akadēmiskā terminu datu bāze. Pieejams: AkadTerm. http://termini.lza.lv/akadterm/index.php.
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111. pants

Satversmes 111. pantā tiek lietots jēdziens “palīdzības minimums”. Latviešu valo
das vārdnīcā norādīts: “[mjinimums - vismazākais nepieciešamais, arī vismazākais kā
lielums daudzums, vismazākā vērtība.”12 Interpretējot komentējamo normu tikai gra
matiski, varētu secināt, ka norma paredz vismazākā apjoma, vismazākā daudzuma vai
vērtības palīdzību. Tomēr, izmantojot citas normas interpretācijas metodes, jāsecina
ka pantā lietotais jēdziens nebūtu jāsaprot kā vismazākā apjoma medicīniskā palīdzība,
piemēram, tikai neatliekamā palīdzība. Analizējamajā jēdzienā ir atspoguļota ideja par
valsts ierobežotajām iespējām nodrošināt medicīnisko palīdzību ierobežoto finanšu re
sursu dēļ. Jēdziens “palīdzības minimums” ir jāinterpretē plašā kontekstā, pārbaudot, vai
likumdevēja un izpildvaras lēmumi, kas ierobežo iedzīvotāju tiesības saņemt veselības
aprūpi, ir pamatoti, taisnīgi un samērīgi.
Satversmes 111. pantā ietverto jēdzienu gramatiskā nozīme, definīcijas un skaidro
jumi ir nozīmīgi normas piemērošanas gadījumos, bet vienmēr jāievēro, ka Satversmes
111. pants un tajā ietvertie jēdzieni ir ļoti plaši, saturiski bagātīgi un interpretējami kon
tekstā, ņemot vērā gan lietas faktiskos apstākļus, gan tiesību teorijā nostiprinātās atziņas.
Tādēļ šajā nodaļā minētajām definīcijām ir tikai raksturojoša nozīme.
2. Tiesības uz veselību u n veselības a p rū p i - v ēsturiskā attīstība

4.
Vēsturiski sabiedrības veselības attīstība tiek saistīta ar infekcijas slimību kontro
les attīstības vēsturi, kas tiek ilustrēta ar tādu cilvēku kā Luija Pastēra (L.Pasteur), Edvarda Dženera (EAJenner) un Roberta Koha (R.H.H. Koch) darbiem. Jēdziens “sabiedrības
veselība” tiek saistīts ar baku izskaušanu, “sanitāro revolūciju”, kas nostiprināja un attīstī
ja modernās higiēnas principus, kā ari ar ievērojamo progresu cīņā pret tādām vēsturiski
postošām slimībām kā stingumkrampji, tīfs, poliomielīts, difterija un tuberkuloze.13;
Tiesības uz veselību un veselības aprūpi ietilpst sociālo cilvēktiesību grupā, kas attīs
tījušās kā otrās paaudzes cilvēktiesības. Apzinoties, ka cilvēka veselība ir būtisks priekš
noteikums kopējās labklājības nodrošināšanai un attīstībai, līdz ar medicīnas zinātnes
straujo attīstību 20. gadsimtā arvien pieauga valsts loma veselības aizsardzībā un medi
cīnas pakalpojumu nodrošināšanā sabiedrībā. Tiesības uz veselību un veselības aprūpi
tika ietvertas konstitucionālo tiesību normās gan starptautiski, gan nacionāli.
Satversmes sākotnējā projektā veselības tiesības minētas nebija. Kopš Latvijas ne
atkarības pasludināšanas 1918. gadā, veselības aprūpes pakalpojumus daļai strādnieku
nodrošināja ar slimokasu palīdzību. Pirmais nozīmīgākais Latvijas Republikas sociālais
likums bija 1920. gada Satversmes sapulcē apspriestais un tā paša gada 15. decembrī
Satversmes sapulces prezidenta J. Čakstes parakstītais likums “Pārgrozījumi ņn papil
dinājumi pie likuma par strādnieku nodrošināšanu slimības gadījumos”, kas būtībā bija
grozīts Krievijas 1912. gada likums par strādnieku nodrošināšanu slimības gadījumos.
1930. gadā izdeva jaunu slimokasu likumu .14
12[B.a.]. Latviešu valodas vārdnīca. 2.izd. Rīga: Avots, 1998,485. lpp.
13Public Health: An Introduction. International Federation o f Red Cross and Red Crescent Societies and Francois-Xavier Bagnoud Centerfor Health and Human Rights. Grām.: Health and Human Rights: A Reader. Ed
by Mann J., Gruskin S., Grodin M., Annas G. New York and London: Routledge, 1999, p. 29.
14Vīksna A. Slimo kases Latvijā. Rīga: Rīgas starptautiskais medicīnas 7.inātnes un farmācijas centrs, 1994,
9.-11. lpp.
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Liela nozīme cilvēku veselības aizsardzībai tika veltīta Padomju Savienībā, tiesības
uz veselības aizsardzību, salīdzinot ar citām pamattiesībām, tika attīstītas un nodroši
nātas plašā apmērā. Padomju periodā veselības aizsardzība pamatprincipi bija: valstisks
raksturs, vienotība un plānveidība, visiem pieejama kvalificēta bezmaksas medicīniskā
palīdzība, kuras principus noteica PSKP un padomju valdības politika. Veselības aiz
sardzības normatīvie akti paredzēja, ka gādāt par iedzīvotāju veselības aizsardzību ir
visu valsts orgānu, uzņēmumu, iestāžu un sabiedrisko organizāciju pienākums. Likums
prasīja, lai katrs pilsonis saudzētu savu un citu sabiedrības locekļu veselību.15 Padomju
perioda izpratne par veselības aizsardzības nozīmīgumu un par valsts pienākumiem ve
selības aprūpē būtiski ietekmēja veselības aizsardzības tiesības neatkarīgajā Latvijā un ie
tekmē joprojām, piemēram, vairākos Ārstniecības likuma pantos16joprojām ir ietvertas
tiesības, kas bija raksturīgas padomju tiesību sistēmai.
1991. gadā izstrādātā Latvijas Republikas Pamatlikuma pārejas periodam, kas tika
iesniegts parlamentam, bet netika pieņemts, 52. pants paredzēja: “Ikvienam ir tiesības
uz medicīnisko aprūpi. Valsts aizsargā iedzīvotāju veselību un garantē bezmaksas ārstē
šanos personām, kuru ienākumi ir mazāki par valsts noteikto iztikas minimumu.”17Kon
stitucionālā norma, kas nosaka cilvēka tiesības uz veselības aizsardzību, tika iekļauta
vēlāk pieņemtā konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”
37. pantā.18
3. T iesības uz veselību un veselības aprūpi
starp tau tisk ajo s cilvēktiesību dokumentos
5. Tiesības uz veselības aizsardzību, veselību un veselības aprūpi ir ietvertas virknē
starptautisko cilvēktiesību dokumentu.
VCD 25. pantā, kas ietver vairākas sociālās tiesības, ir noteikts, ka “katram cilvēkam ir
tiesības uz tādu dzīves līmeni, tostarp [..] medicīnisko aprūpi [..], kas nepieciešami viņa ģi
menes veselībai un labklājībai”.19Tiesības uz medicīnisko aprūpi ir tiesības, kas jānodrošina, lai garantētu cilvēka (un viņa ģimenes) veselībai un labklājībai nepieciešamo dzīves
līmeni. Minētās deklarācijas 28. pants paredz, ka 25. pantā nostiprināto tiesību, tajā skai
tā tiesību uz medicīnisko aprūpi, īstenošanai “katram cilvēkam ir tiesības uz sabiedrisko
un starptautisko kārtību, kurā ir iespējams īstenot šajā deklarācijā izklāstītās tiesības”.20
Tātad deklarācijas dalībvalstīm kopā un katrai atsevišķi ir pienākums nodrošināt, lai
ikviens indivīds varētu īstenot savas tiesības uz medicīnisko aprūpi.
15[B.a.]. Populārā medicīnas enciklopēdija. 3. izd. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija. 1985, 531.—
533. lpp.
16Skat., piem., Ārstniecības likuma 5. pantu: "Ikvienam ir pienākums rūpēties un katrs ir atbildīgs par savu,
tautas, savu tuvinieku un apgādībā esošo personu veselību”vai 25. pantu: “Pacienta pienākums ir ārstniecības
procesā ievērot ārstniecības personu norādījumus

17Latvijas Republikas Pamatlikums pārejas periodam. Projekts. Diena, pielikums “Likumi, lēmumi, oficiālie
dokumenti” 1991.12. jūlijs, Nr. 26.
18Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes
un Valdības Ziņotājs, 1992.30. janvāris, Nr. 4.
19Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemele 1. (Red.) Rīga: Izglītības soļi, 2000,339. lpp.
“ Turpat, 340. lpp.
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SPSEKT12. pantā tiesības uz veselības aizsardzību un veselības aprūpi ir izteiktas kon
krētāk un plašāk, norādot gan tiesību saturu, gan tos pasākumus, kas ir jāveic dalībval
stīm, lai paktā ietvertās tiesības realizētu. SPSEKT 12. panta pirm ā daļa nosaka: “Šā pakta
dalībvalstis atzīst katra cilvēka tiesības sasniegt visaugstāko fiziskās un psihiskās veselības
līm eni.” Tātad tiek noteiktas individuālas tiesības rūpēties par savu veselību un veikt visus
iespējamos un nepieciešamos pasākumus augsta veselības līmeņa sasniegšanai.
Savukārt SPSEKT 12. panta otrajā daļā kā piem ēri ir m inēti dalībvalstu pienākumi
pirmajā daļā minēto tiesību īstenošanai:
■Pasākumos, kas šā pakta dalībvalstīm jāveic minēto tiesību pilnīgai realizēšanai, ie
tilpst pasākumi, kas nepieciešami, lai:
a) nodrošinātu nedzīvi dzimušo skaita un bērnu mirstības samazināšanos un bērnu
veselīgu attīstību;
b) visu vides higiēnas un rūpniecības darba higiēnas aspektu uzlabošanos;
c) epidēmisko un endēmisko slimību, arodslimību un citu slimību profilaksi un ārstēša
nu un to apkarošanu;
d) apstākļu radīšanu, kas nodrošinātu visiem medicīnisko palīdzību un medicīnisko
kopšanu slimības gadījumā.”21
Šajā pantā minēto pasākumu uzskaitījums nav galīgs, bet tikai tāds, kas atspoguļo
piemērus pasākumiem, kas ir īstenojumi katrā valsti un starptautiski augsta veselības
stāvokļa sasniegšanai.
ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja, kas izveidota, lai uzraudā
tu ANO SPSEKT īstenošanu tā dalībvalstis, ir skaidrojusi tiesības uz veselību Vispārējā
komentārā Nr. 14 “Tiesības uz visaugstāko sasniedzamo veselības līmeni”.22 Minēto ko
mentāru Satversmes tiesa bieži izmantojusi 111 . pantā ietverto tiesību interpretācijai.
ANO komitejas Vispārējais komentārs Nr. 14 ir vispāratzīts tiesību uz veselību interpre
tācijai izmantots avots, tāpēc tas tiek izmantots arī šajā darbā.
ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 23 25. pantā konkrēti un apjo
mīgi ir norādīti valsts pienākumi invalīdu veselības aizsardzības jomā. Tostarp valstij ir
jāveic visi atbilstošie pasākumi, lai personām ar invaliditāti nodrošinātu tādu veselības
pakalpojumu pieejamību, kuros ņem vērā dzimumu aspektus, tostarp veselības rehabili
tācijas pieejamību. Jānodrošina personām ar invaliditāti tāda paša daudzuma, kvalitātes
un standarta bezmaksas vai pieejama veselības aprūpe un programmas, kādas tiek no
drošinātas citiem cilvēkiem, tostarp seksuālās un reproduktīvās veselības jomā un saska
ņā ar iedzīvotājiem piedāvāto valsts veselības aprūpes programmu. Valstij ir pienākums
nodrošināt ari tos veselības aizsardzības pakalpojumus, kuri personām ar invaliditāti ir
nepieciešami tieši viņu invaliditātes dēļ, tostarp agrīnu diagnostiku un, ja nepieciešams,
21Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Ziemde I. (Red) Rīga: Izglītības soļi, 2000,340. lpp.
n Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Sodai and
Cultural rights: General Comment No. 14 (2000). Committee on Economic, Social and Cultural rights, 22nd
session, Geneva,'2000.
23 Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām: starptautiska konvencija. Latvijas Vēstnesis, 2010.17.
februāris, Nr. 27 (4219).
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agrīnu iejaukšanos, un pakalpojumus, kas ir paredzēti, lai pēc iespējas samazinātu un
n ovērstu jaunas invaliditātes rašanos.24
6.
Visplašāk cilvēktiesības, kas saistītas ar veselības aprūpi un veselības aizsardzību,
ir ietvertas Eiropas Sociālajā hartā.25 Latvija Eiropas Sociālās hartas II daļas desmit pan
tu s ratificējusi 2001. gadā,26 starp tiem ir 11. pants par tiesībām uz veselības aizsardzību
un 13. pants - par tiesībām uz sociālo un medicīnisko palīdzību. Tātad Latvijai ir pie
nākums īstenot šajā dokum entā nostiprinātās tiesības, un Satversmes 111. panta inter
pretācijai un piem ērošanai ir izmantojamas Eiropas Sociālās hartas normas, zinātnieku
komentāri un atziņas.
Eiropas Sociālās hartas pream bulā ir atzīts, ka tiesības uz veselības aizsardzību un
medicīnisko palīdzību ir pamattiesības. Tiesības uz sabiedrības veselības aizsardzību ir
ietvertas Eiropas Sociālās hartas II sadaļas 11. pantā. Tas nosaka:
“Lai nodrošinātu efektīvu tiesību uz veselības aizsardzību īstenošanu, Līgumslēdzējas
puses apņemas vai nu tieši, vai sadarbībā ar sabiedriskajām vai privātajām organizācijām
veikt attiecīgus pasākumus, cita starpā:
1. Cik vien iespējams sam azināt veselības pasliktināšanās iemeslus;
2. Nodrošināt padomdevējus un izglītošanas pakalpojumus, kas propagandētu veselību
un veicinātu individuālo atbildību jautājumos, kas saistīti ar veselību;
3. Cik vien iespējams nepieļaut iespējamo epidēmisko, endēmisko un citu slimību izrai
sīšanos.”
Eiropas Sociālās hartas II sadaļas 13. pantā ir reglamentētas individuālās, ikvienas
personas tiesības uz sociālo u n medicīnisko palīdzību. Šajā pantā ir norādīti Hartas da
lībvalstu pienākumi veselības aizsardzības tiesību jomā, kā arī ietverta prasība nodroši
nāt efektīvu tiesību izm antošana. Parakstot un ratificējot EP Eiropas Sociālo hartu, tās
līgumslēdzējpuses ir apņēmušās:
1. Nodrošināt to, ka ikvienai personai, kam trūkst attiecīgu līdzekļu un kas nespēj no
drošināt šos līdzekļus vai nu pašas spēkiem, vai no citiem avotiem, it īpaši no sociālās
apdrošināšanas sistēmas pabalstiem, tiek sniegta atbilstoša palīdzība un slimības gadīju
mā - attiecīgās personas stāvoklim atbilstoša apkope;
2. Nodrošināt, ka personas, kas saņem šādu palīdzību, šī iemesla dēļ necieš no to poli
tisko vai sociālo tiesību iegrožošanas;
3. Nodrošināt, ka ikviena persona var saņemt no attiecīgajiem sabiedriskajiem vai pri
vātajiem dienestiem padom u un personisku palīdzību tādā apjomā, kas nepieciešams, lai
nepieļautu, novērstu vai atvieglotu trūkumu kādai individuālai personai vai ģimenei;
4. Piemērot šī panta 1 2. un 3. punkta nosacījumus uz vienlīdzības pamatiem kā savas
valsts pilsoņiem, tā citu Līgumslēdzēju pušu pilsoņiem.27
EP Eiropas Sociālās hartas I sadaļas 13. pantā ir īpaši uzsvērta to personu aizsardzība,
kurām trūkst līdzekļu savas veselības aprūpei. Norma nosaka: Ikvienai personai, kam
14Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām: starptautiska konvencija. Latvijas Vēstnesis, 2010.17.
februāris, Nr. 27 (4219), 25. pants.
BEiropas Sociālā harta: starptautiskais līgums. Latvijas Vēstnesis, 2003.11. marts, №. 38.
| Par Eiropas Sociālo hartu: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001.18. decembris, №. 183.
| Eiropas Sociālā harta: starptautiskais līgums. Latvijas Vēstnesis, 2003.11. marts, №. 38.
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trūkst attiecīgu līdzekļu, ir tiesības uz sociālo un medicīnisko palīdzību,^8parādot trūcīgo
personu īpašo aizsargājamību veselības aprūpes jomā.
7.
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (ECK) at
sevišķi nav reglamentētas personas tiesības uz veselības aizsardzību un aprūpi, bet sa
skaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē nostiprinātajām atziņām tiesības uz veselību
un tiesības uz veselības aprūpi ir jāvērtē kopsakarā ar konvencijas citos pantos nostip
rinātajām tiesībām. Tā, piemēram, lietā Tatar v. Romania29 tiesa, vērtējot konvencijas
8. pantā nostiprināto tiesību uz privāto un ģimenes dzīvi aizsardzību, ir analizējusi valsts
pienākumu aizsargāt cilvēku veselību gadījumos, ja pastāv ķīmiska piesārņojuma risks,
kas var apdraudēt cilvēku labklājību un veselību. Savukārt lietā Alekhin v. Russia,30lemjot
par konvencijas 3. panta ievērošanu, tiesa vērtēja, vai ieslodzītajam nodrošinātā veselības
aprūpe bija atbilstoša tā veselības stāvoklim. Lietā Codarcea v. Romania31 tiesa analizēja
gadījumu, kad personai ārsta kļūdas dēļ bija nodarīts kaitējums. Šajā lietā tiesa konstatē
ja gan ECK 6. panta pārkāpumu, jo tiesas process lietā bija pārlieku ilgs, gan ECK 8. pan
ta pārkāpumu, jo valsts nenodrošināja tiesības personai saņemt atlīdzību par veselībai
nodarīto kaitējumu.
Tiesības uz veselības aprūpi ir nostiprinātas vienā no jaunākajām un nozīmīgākajām
starptautiskajām cilvēktiesību konvencijām biomedicīnas tiesību jomā - Eiropas Pado
mes Konvencijā par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: kon
vencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (turpmāk - Biomedicīnas konvencija).32Šī
konvencija ir pieņemta ar mērķi aizsargāt “visu cilvēku cieņu un identitāti un ikvienam
bez jebkādas diskriminācijas garantēt viņa integritātes respektēšanu un citas tiesības un
pamatbrīvības saistībā ar bioloģijas un medicīnas zināšanu izmantošanu”.33Minētā kon
vencija reglamentē ne tikai tiesības uz veselības aprūpi un veselības aizsardzību, bet plaši
atspoguļo tiesības, kas izriet no vispāratzītiem pamattiesību principiem ikvienā gadīju
mā, kad indivīds ir medicīnas pakalpojumu lietotājs. Biomedicīnas konvencijas 3. pants
reglamentē tiesības uz veselības aprūpi. Tas nosaka taisnīgas medicīniskās aprūpes pie
ejamības nepieciešamību: “Puses spers attiecīgus soļus, lai savas jurisdikcijas ietvaros no
drošinātu taisnīgu atbilstošas kvalitātes veselības aprūpes pieejamību,”34norādot uz to, ka
jāņem vērā veselības vajadzības un pieejamie resursi.
8.
Tiesības uz veselības aizsardzību ir ietvertas arī citos cilvēktiesību dokumen
tos: ANO1965. gada Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pantā,
ANO 1979. gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 11.1. un
12. pantā, kā arī 1989. gada Konvencijas par bērna tiesībām 24. pantā.
28Eiropas Sociālā harta: starptautiskais līgums. Latvijas Vēstnesis, 2003.11. marts, Nr. 38, l l pants.
29ECT spriedums Tatar v. Romania. 67021/01,27.01.2009.
“ ECT spriedums Alekhin v. Russia. 10638/08,30.07.2009.
31ECT spriedums Codarcea v. Romania. 31675/04,02.06.2009.
32Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un mpHirīnā- starptautiskā konvencija. Latvijas
Vēstnesis, 2009.30. decembris, Nr. 205 (4191).
33Turpat, 1. pants.
34Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: starptautiskā konvencija. Latvijas
Vēstnesis, 2009.30. decembris, Nr. 205 (4191), 3. pants.
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Nozīmīga loma cilvēktiesību attīstībai veselības aizsardzības jomā ir ANO izveidota
jai Pasaules veselības organizācijai (turpmāk - PVO). Tā rūpējas par tiesību uz veselību
kā cilvēktiesību aizsardzību visā pasaulē, visos pasaules reģionos, kā arī dažādās valstīs,
piedāvājot valstīm izmantot starptautiski atzītus instrumentus veselības aizsardzības
jomā. PVO ir izstrādājusi virkni dokumentu, kuros sīkāk reglamentētas cilvēktiesības
veselības jomā, piemēram, PVO 1994. gada Deklarācija par pacientu tiesību veicināšanu
Eiropā.35
Starptautisko tiesību normu nozīmība Satversmes 111. panta kontekstā ir nostiprinā
ta Satversmes tiesas judikatūrā. Analizējot komentējamā panta piemērošanu, Satversmes
tiesa spriedumā Nr. 2002-04-03 ir norādījusi: “Šā panta (111. panta) saturs noskaidro
jams ciešā sasaistē ar Satversmes 89. pantu, kas noteic, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka
pamattiesības saskaņā ar Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem
līgumiem.”36 Satversmes tiesa atzinusi: “No šā panta redzams, ka likumdevēja mērķis
nav bijis pretstatīt Satversmē ietvertās cilvēktiesību normas starptautiskajām cilvēktie
sību normām, bet bijis gluži pretējs - panākt šo normu savstarpēju harmoniju. Gadī
jumos, kad ir šaubas par Satversmē ietverto cilvēktiesību normu saturu, tās tulkojamas
pēc iespējas atbilstoši interpretācijai, kāda tiek lietota starptautisko cilvēktiesību normu
piemērošanas praksē.”37
4. Tiesības u z veselību u n veselības aprūpi Eiropas Savienībā
9.
ES primārais tiesību avots veselības tiesību jomā ir Līguma par Eiropas Savie
nības darbību 168. pants.38 Tā pirmā daļa paredz: “Nosakot un īstenojot visu Savienības
politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis. Savienī
bas rīcība papildina dalībvalstu politiku un ir vērsta uz to, lai uzlabotu iedzīvotāju veselī
bu, veiktu slimību profilaksi un novērstu draudus fiziskajai un garīgajai veselībai.”
Lai arī ES kopējais mērķis ir nodrošināt augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni,
saskaņā ar Līgumā noteikto un ievērojot ES tiesībās plaši nostiprināto subsidiaritātes
principu, veselības aprūpes organizācija ir patstāvīgs katras dalībvalsts tiesiskā regulē
juma subjekts. Līguma 168. panta septītā daļa nosaka: “Savienības rīcība respektē dalīb
valstu atbildību par savas veselības politikas noteikšanu un veselības aprūpes pakalpojumu
un medicīniskās aprūpes organizēšanu un sniegšanu. Pie dalībvalstu pienākumiem pieder
veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes vadība un šīm nozarēm atvēlēto
resursu sadale.”
Saskaņā ar līguma 168. pantā noteikto ES institūciju kompetencē ir tikai tie jautāju
mi, kas reglamentē: a) pasākumus, kas nosaka augstus kvalitātes un drošības standartus
cilvēku orgāniem un vielām, kā arī asinīm un asins preparātiem; šie pasākumi neliedz
dalībvalstīm atstāt spēkā vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus; b) veterinārijas un fitosanitārijas pasākumus, kuru tiešais mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzība; c) pasā35A Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe. Pieejams: http://www.who.int/genomics/
public/eujieclarationl994.pdf, Art. 4.1.

36Satversmes tiesa. 2000-03-01.20.05.2002.1. punkta pirmā daļa.
37Turpat.
38Pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās veselības tiesības reglamentēja līguma 152. pants.
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kumus, ar kuriem nosaka augstus kvalitātes un drošības standartus zālēm un medicīnas
ierīcēm.
ES Pamattiesību hartā ir ietvertas tiesības uz veselības aizsardzību, 35. pants nosaka:
“Ikvienam ir tiesības uz profilaktisko veselības aprūpi un ārstniecību saskaņā ar nosacīju
miem, kuri paredzēti valstu tiesību aktos un praksē. Nosakot un īstenojot visu savienības
politiku un darbības, irjānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis!’*9Pamat
tiesību hartas 35. panta pirmais teikums nosaka individuālas tiesības gan uz preventīvo
aprūpi, gan tiesības saņemt medicīnisko aprūpi. Šajā normā, tāpat kā Līgumā, ir norādīts
kopējais ES politikas un rīcības mērķis - augsts veselības aizsardzības līmenis. Tā kā ES
Pamattiesību harta ir daļa no ES Konstitūcijas, tad piemērojot ES tiesību aktus, dalībval
stīm ir jāievēro hartā nostiprinātās tiesības.
Kā minēts paskaidrojumos attiecībā uz ES Pamattiesību hartu,40 35. pantā minēto
tiesību pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pants un Eiropas Sociālās
hartas 11. un 13. pants.
5. Tiesības uz veselību u n veselības a p rū p i citu valstu konstitūcijās
Tiesības uz veselības aizsardzību un veselības aprūpi ir ietvertas arī vairāku citu Eiro
pas valstu konstitūcijās.
10. Igaunijas konstitūcijas 28. panta pirmā daļa paredz: “Ikvienam ir tiesības uz ve
selības aizsardzību.” Minētā panta otrā daļa nosaka, ka tiesības saņemt valsts palīdzību
ir Igaunijas pilsoņiem un vienlīdzīgi arī citām personām vecuma, darbnespējas, apgād
nieka zaudējuma un nepieciešamības gadījumā. īpaši ir uzsvērts valsts un pašvaldību
pienākums rūpēties par daudzbērnu ģimenēm un cilvēkiem ar invaliditāti. Igaunijas
konstitūcijā ir nostiprinātas vispārīgas veselības aizsardzības tiesības un tādu personu
tiesības saņemt valsts palīdzību, kurām norādīto iemeslu dēļ ir ierobežota iespēja patstā
vīgi rūpēties par savu veselību. Igaunijas konstitūcijā ir norādīts, ka valstij ir jāatbalsta
brīvprātīgi un pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēji.
11. Lietuvā tiesības uz veselības aizsardzību un veselības aprūpi ir ietvertas konsti
tūcijas 53. pantā. Tas nosaka: “Valsts rūpējas par cilvēku veselību un garantē medicīnisko
palīdzību, un aprūpi cilvēka slimības gadījumā ” Lietuvas konstitūcijā paredzēts, ka ar
likumu tiek reglamentēta kārtība, kā Lietuvas pilsoņiem veselības aprūpes iestādēs tiek
sniegta bezmaksas medicīniskā palīdzība.
12. Francijā tiesības uz veselību ir noteiktas 1946. gada konstitūcijas preambulā,
kura saskaņā ar 1958. gadā pieņemto un spēkā esošo konstitūciju nosaka personu tiesī
bas. Konstitūcijas preambulas 11. pantā ir paredzēts, ka valsts garantē vairākas sociālās
tiesības, tostarp ikviena, bet īpaši bērnu, māšu un vecāku, strādājošo, tiesības uz veselī
bas aizsardzību.
13. Somijā konstitūcijas 19. pantā noteiktas tiesības uz sociālo drošību, tostarp tie
sības uz veselību un veselības aprūpi. Konstitūcijā ir noteikts, ka valsts iestādēm saskaņā
ar likumā noteiktu kārtību ir pienākums nodrošināt gan atbilstošus sociālos, veselības
aprūpes un medicīniskos pakalpojumus, gan veicināt sabiedrības veselību.
39Eiropas Savienības pamattiesību harta. Oficiālais Vēstnesis, 2007/C 303/01,14.12.2007.
40Paskaidrojumi attiecībā uz Pamattiesību hartu. Oficiālais Vēstnesis, 2007/C 303/02,14.12.2007.
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14 . Polijā tiesības uz veselību ir noteiktas konstitūcijas 68. pantā. Polijas konstitūci
jas normas samērā detalizēti reglamentē analizējamās tiesības. Tā 68. panta pirmā daļa
paredz ikviena tiesības uz veselības aizsardzību. Panta otrā daļa nosaka, ka visiem pilso
ņiemneatkarīgi no to materiālās situācijas ir vienlīdzīgas tiesības saņemt publiski finan
sētus veselības aprūpes pakalpojumus. Minēto tiesību realizācijas nosacījumus un no
drošināmo pakalpojumu apjomu nosaka likums. Savukārt Polijas konstitūcijas 68. panta
trešā daļa paredz, ka speciāla veselības aprūpe ir jānodrošina bērniem, grūtniecēm, cil
vēkiem ar īpašām vajadzībām un veciem cilvēkiem. Tātad Polijas konstitūcijas 68. panta
pirmajās trijās daļās detalizētāk nekā citu valstu konstitūcijās ir ietvertas individuālas
pilsoņu tiesības saņemt valsts nodrošinātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir noteikts
aizliegums diskriminēt personas viņu materiālā stāvokļa dēļ, bet īpaša aizsardzība un
speciāla palīdzība ir paredzēta īpaši aizsargājamām pacientu grupām.
Polijas konstitūcijas 68. panta ceturtā un piektā daļa nosaka kolektīvas tiesības uz
veselību, paredzot publiskās varas iestādēm pienākumu apkarot epidēmiskās slimības
un novērst vides degradācijas negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību. Valsts iestādēm ir
pienākums atbalstīt fizisko kultūru, īpaši bērnu un jauniešu vidū.
15. Itālijas konstitūcijas 32. pantā ir nostiprinātas tiesības uz individuālo un kolektī
vo veselības aizsardzību. Konstitūcijas 32. pants nosaka: “Republika garantē veselību gan
kā individuālu pamattiesību, gan kā kolektīvu interesi un nodrošina bezmaksas medicīnis
kopalīdzību trūcīgajiem. Nevienam nedrīkst uzspiest ārstēšanu, izņemot likumā noteiktus
gadījumus. Likums nedrīkst pārkāpt ierobežojums, kas nepieciešami, lai nodrošinātu res
pektu pret cilvēku”Lai arī konstitūcija nenorāda, kādi cilvēki ir atzīstami par trūcīgiem,
tomēr konstitucionālā prasība nodrošināt trūcīgajiem bezmaksas medicīnisko palīdzību
ir nozīmīga sociālās drošības kontekstā. Personas brīvības un ķermeņa neaizskaramības
nodrošināšanai Itālijā ir konstitūcijā ietverts piespiedu ārstēšanas aizliegums un precīza
norāde uz nepieciešamību respektēt cilvēku ikvienā veselības aprūpes situācijā.
16. Čehijas Republikas Pamattiesību un pamatbrīvību hartas 31. pantā ir noteik
tas gan veselības aizsardzības tiesības, gan tiesības uz bezmaksas veselības aprūpi. Tā
31. pants nosaka: “Ikvienam ir tiesības uz veselības aizsardzību. Pilsoņiem, pamatojoties
uz publisku apdrošināšanu, ir tiesības saņemt bezmaksas medicīnisko aprūpi un medicī
niskopalīdzību likumā noteiktajā kārtībā.”*1Čehijas Republika ir kā izņēmums, kur kon
stitūcijā ir paredzētas ikviena iedzīvotāja tiesības saņemt valsts apdrošināšanas ietvaros
sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus bez maksas.
Jāatzīmē, ka tādās valstīs kā Vācija, Zviedrija un Dānija, kur veselības aprūpe tiek
nodrošināta salīdzinoši augstā līmenī, tiesības uz veselības aizsardzību konstitūcijā nav
ietvertas.
Citu valstu konstitucionālo tiesību normu analīze ļauj secināt, ka tiesības uz veselību
un veselības aprūpi ne tikai Latvijā, bet arī lielākajā daļā Eiropas valstu tiek atzītas kā
cilvēka pamattiesības. Konstitūciju normās ietvertais tiesību saturs atšķiras ar detali-

1 Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms, 1992, Artide 31. Pieejams: http://www.psp.cz/cgi-bin/
eng/docs/laws/l993/2.html. Saskaņā ar Čehijas Republikas konstitūcijas 3. pantā noteikto Pamattiesību un
pamatbrīvību harta ir konstitūcijas neatņemama sastāvdaļa.
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zācijas pakāpi, bet vairākumā konstitūciju ir reglam entētas gan kolektīvās tiesības uz
veselības aizsardzību, gan individuālās tiesības saņem t m edicīnisko palīdzību slimības
gadījumos. Polijas konstitūcijā visplašāk ir atspoguļots šo tiesību saturs, precīzi nosakot
valsts pienākumus veselības tiesību jomā. Vairākās valstīs ir īpaši uzsvērts pienākums
rūpēties par bērnu, māšu, invalīdu un vecāku cilvēku tiesībām uz veselību. Tikai Če
hijas Republikas konstitūcijā ir paredzētas tiesības saņem t valsts apmaksātos veselības
aprūpes pakalpojumus bez maksas, bet Itālijā bezmaksas m edicīniskā palīdzība ir pa
redzēta trūcīgajiem.

B. Satversmes 111. panta ģenēze
17. Tiesības uz veselību un tiesības uz veselības aprūpi pirm skara Latvijas konsti
tucionālajos dokumentos netiek minētas. Tās tika nostiprinātas 1991.gada 10. decem
bra konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākum i”42 37. pantā. Tā
šī panta pirmajā teikumā bija noteiktas tiesības uz m edicīnisko aprūpi - “Ikvienam ir
tiesības uz medicīnisko aprūpi”, bet 37. panta otrais teikum s paredzēja: K[i]kvienam ir
pienākums rūpēties par savu, savu tuvinieku un tautas veselību ” Savukārt panta treša
jā teikumā bija ietverts valsts pienākums rūpēties par iedzīvotāju veselības aizsardzību:
“/vjalsts aizsargā iedzīvotāju veselību un garantē katram ar likum u noteiktu medicīnis
kās palīdzības minimumu.”Salīdzinot konstitucionālā likum a un spēkā esošo Satversmes
normu, jāsecina, ka konstitucionālajā likumā tiesību tvērum s bija līdzīgs, paredzot ikvie
na tiesības uz medicīnisko aprūpi un nosakot, ka ar likum u noteikto minimumu valsts
garantēs katram.
18. Izstrādājot Satversmes VIII nodaļu, komentējam ā norm a attīstījusies visai di
namiski. Sākotnēji Satversmes VIII nodaļas projektā ir bijis 112. pants: “Valsts garantē
ikvienam ar likumu noteiktu medicīniskās palīdzības m inim um u.” Projekta izstrādes ko
misija43 diskutējusi par jēdziena “palīdzības m inim um s” piem ērotību. Izteikti priekšli
kumi svītrot jēdzienu “palīdzības minimums”, svītrot tikai vārdu “m inim um s”. LU Cil
vēktiesību institūta atzinumā tika norādīts, ka nav skaidrs, kas ir medicīniskās palīdzības
minimums 111. panta izpratnē, un tik neskaidrs pants neatbilst Satversmes stilam.44Lai
arī norāde ir bijusi skaidra un pamatota, Saeima saglabājusi jēdzienu “palīdzības mini
mums”, to sīkāk nepaskaidrojot un neprecizējot.
Projekta izstrādes gaitā Tieslietu ministrija, piedāvājot Satversmes grozījumus, iero
sinājusi tiesības uz veselību izteikt šādi: u[i]kvienam ir tiesības u z veselības aizsardzību.
Valsts garantē ikvienam medicīniskās palīdzības m inim um u. ” Labklājības ministrija iero
sinājusi: “[vjalsts ikvienam garantē tiesības saņemt pirmo un neatliekamo medicīnisko pa
42Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes
un Valdības Ziņotājs, 1992.30. janvāris, Nr. 4.

431997. gada 19. maijā Satversmes otrās daļas projekta izstrādes komisija diskutējusi par 111. panta saturu.
Deputāte A. Prēdele ieteikusi jēdziena “palīdzības minimums” vietā lietot citu, bet deputāts J. Vidiņš ie
rosinājis svītrot “minimumu”. A. Bartaševics skaidrojis, vai palīdzība būs par maksu vai bez maksas, bet
K. Čerāns norādījis, ka bezmaksas palīdzības sniegšana nākotnē samazināsies un valstij jāgarantē, lai slims
cilvēks nepaliktu uz ielas. Deputāts J. Vidiņš minējis, ka atsevišķām slimnieku kategorijām paredz bezmaksas
medicīnisko palīdzību. Deputāti nolēmuši pantu atstāt esošajā redakcijā.
44Saeimas arhīva materiāli.
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līdzību”, bet Ekonomikas ministrija ieteikusi šādu redakciju: “[ vjalsts garantē ikvienam
bezmaksas medicīniskās palīdzības minimumu” Vides ministrija ieteikusi papildināt aiz
vārda “ikvienam” ar vārdiem “ar likumu noteiktu”.
Valsts Cilvēktiesību birojs45ieteicis izteikt 111. pantu šādā redakcijā: “[vjalsts aizsargā
iedzīvotāju veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.”Tas norā
dījis, ka šāds formulējums ir saskaņots ar Starptautiskā pakta par sociālajām un kultūras
tiesībām 12. pantu. Pēc izteikto priekšlikumu uzklausīšanas Saeimas Cilvēktiesību un
sabiedrisko lietu komisija46 iesniegusi priekšlikumu izteikt 111. pantu šādā redakcijā:
“Katram ir tiesības uz veselības aizsardzību. Valsts garantē ikvienam tiesības saņemt ne
atliekamo medicīnisko palīdzību.” Saeima pieņēmusi Valsts Cilvēktiesību biroja ieteikto
normas redakciju.
Satversmes 111. panta ģenēzes izpēte liecina, ka likumdevējs ir saskaņojis Satvers
mes normā ietvertās tiesības ar Starptautiskā pakta par sociālajām, ekonomiskajām un
kultūras tiesībām 12. pantā noteiktajām tiesībām nodrošināt cilvēku veselības aizsar
dzību. Nosakot tiesības ikvienam saņemt veselības aprūpes minimumu, likumdevējs ir
paredzējis, ka tiesības neaprobežojas tikai ar neatliekamās palīdzības saņemšanu, bet tās
tiek garantētas normā neprecizētā, bet plašākā apmērā. Jēdziena “palīdzības minimumu”
neskaidrībai ir tikusi veltīta vērība, bet, tā kā norma nav izteikta konkrētāk, jāsecina,
ka likumdevējs šī jēdziena konkretizēšanu un precizēšanu ir paredzējis risināt divējādi.
Pirmkārt, izdodot tiesību aktus, kas nosaka valsts garantētās medicīniskās palīdzības
apjomu, otrkārt, dodot iespēju tiesību piemērotājam konkrētajā gadījumā interpretēt
Satversmes normu un precizēt tās saturu individuāli.

C. Tiesības uz veselības aizsardzību un veselības aprūpi 111. panta saturs un piemērošana
1. Pantā ietverto tiesību vieta pamattiesību normu sistēmā
(saistība ar citām Satversmes normām
un Latvijā piemērojamiem starptautisko tiesību avotiem)
19.
Tiesības uz veselību ir cieši saistītas ar citām cilvēktiesībām: tiesībām uz pārti
ku, mājokli, darbu, izglītību, cilvēka cieņu, dzīvību, diskriminācijas aizliegumu, līdztie
sību, spīdzināšanas aizliegumu, privātumu, piekļuvi informācijai, kā arī biedrošanās un
pulcēšanās brīvību, brīvu pārvietošanos.47 Veselības tiesības ir nepieciešamas, lai varētu
īstenot citas cilvēktiesības. Šīs tiesības ir tiesību uz veselību neatņemama sastāvdaļa.48
Daļa sabiedrības, kas veselības stāvokļa dēļ patstāvīgi nespēj realizēt pamattiesības, ir
lielā mērā atkarīga no valstī pastāvošās tiesību aizsardzības sistēmas.
45Valsts Cilvēktiesību biroja vēstule Saeimai Nr. 1-14 Z/83,1997. gada 25. jūlijs.
46LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komitejas priekšlikumi Nr. 9.4-905, 1997. gada
1. septembris.
47Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and
Cultural rights: General Comment No. 14 (2000). Committee on Economic, Social and Cultural rights, 22nd
session, Geneva, 2000.
48Ibid., para. 3.
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Cilvēka veselības aizsardzība ir cieši saistīta ar cilvēka cieņas kā augstākās cilvēktie
sību vērtības aizsardzību. Cilvēka cieņas aizsardzība ir nostiprināta Satversmes 95. pan
tā. Biomedicīnas konvencijas preambulā ir uzsvērts: “Cilvēku nepieciešams cienīt gan kā
indivīdu, gan kā cilvēku dzimtas pārstāvi, jāatzīst ir cilvēka cieņas nodrošināšana nozī
mīgums. [..] Nepareiza un ļaunprātīga bioloģijas un medicīnas izmantošana var izraisīt
cilvēka cieņu apdraudošu rīcību”49Medicīnas vēsture liecina, ka sabiedrības veselības un
medicīnas attīstības vārdā indivīdi ir tikuši pakļauti cieņu pazemojošai un cilvēku de
gradējošai rīcībai,50tādēļ sabiedrībai un valstij ir pienākums atzīt par leģitīmu tikai tādu
rīcību, kas neapdraud cilvēka cieņu.
20. Satversmes 111. pantā noteikto tiesību īstenošanā ir nozīmīgi ievērot 91. panta
pirmajā teikumā nostiprināto vienlīdzības principu un otrajā teikumā ietverto diskri
minācijas aizlieguma principu. Būtiski ir nodrošināt taisnīgu un pieejamu veselības ap
rūpi visiem. Satversmes tiesa spriedumā lietā Nr. 2008-37-03 ir uzsvērusi vienlīdzības
principa nozīmību veselības aprūpei paredzēto līdzekļu taisnīgā sadalē. Cilvēktiesību
īstenošanā veselības aizsardzības jomā ir pieļaujama pozitīvā diskriminācija - valsts ir
tiesīga piešķirt lielāku tiesību apjomu tām sabiedrības grupām, kas ir īpaši neaizsargātas,
piemēram, bērniem, invalīdiem un veciem cilvēkiem.
21. Satversmes 111. pantā nostiprinātās tiesības kopsakarā ar Satversmes 92. pantā
trešajā teikumā nostiprinātajām taisnīga atlīdzinājuma tiesībām paredz valsts pienāku
mu nodrošināt gan kaitējuma atlīdzības sistēmu kopumā, gan taisnīgu atlīdzību gadī
jumos, ja cilvēka veselībai ir nodarīts kaitējums. Tāpat valstij ir pienākums nodrošināt
taisnīgu atlīdzību gadījumos, ja personas tiesības uz veselību tikušas apdraudētas, kā ari
tad, ja persona nav varējusi realizēt tiesības saņemt medicīniskās palīdzības minimumu
un tas ir radījis kaitējumu.
22. Tiesības uz dzīvību, kas tiek aizsargātas Satversmes 93. pantā, var tikt apdrau
dētas, ja valsts neīsteno pienākumu aizsargāt cilvēku veselību nepieciešamajā apjomā.
Medicīnas tehnoloģiju un tiesību teorijas attīstība ir radījusi virkni problēmjautājumu, kas atspoguļo tiesību uz dzīvību un tiesību uz veselības aizsardzību konfliktus.
Pirmkārt, tiesības uz dzīvību ir nozīmīgas gadījumos, kad cilvēks ir neārstējami slims
un slimība izraisa neizturamas ciešanas. Tādas Eiropas valstis kā Beļģija, Nīderlande
un Luksemburga, ir devušas tiesības neglābjami slimiem cilvēkiem pieprasīt dzīvības
izbeigšanu, un ārstniecības personām tiek dotas tiesības šādus pacientus nonāvēt,
t.i., veikt aktīvo eitanāziju. Otrkārt, ar medicīnas tehnoloģiju palīdzību ir iespējams
ilgstoši uzturēt neārstējami slima cilvēka dzīvības procesus. Šādos gadījumos aktuāls
ir jautājums par dzīvību uzturošu tehnisku pasākumu veikšanu un to ilglaicīgumu,
jo nozīmīgi ir nodrošināt gan pacienta tiesības uz dzīvību, gan tiesības nomirt ar
cieņu.
49Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: starptautiska konvencija. Latvijas
Vēstnesis, 2009.30. decembris, Nr. 205 (4191), preambula.
50Skat, piem., materiālus par nacistiskā un padomju režīma noziegumiem pret cilvēci, kas tika pastrādāti,
veicot nežēlīgus medicīniskus eksperimentus ar ieslodzītajiem. Mūsdienu biotehnoloģiju attīstības konstekstā
tiek uzskatīts, ka tādas medicīniskas manipulācijas kā cilvēku reproduktīva klonēšana vai nekontrolētas
manipulācijas ar cilvēka gēniem apdraud cilvēka cieņu.
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23. Analizējot 111. pantā nostiprinātās tiesības 93. panta kontekstā, nozīmīga ir
jaunākā Satversmes tiesas prakse. Tiesa spriedumā 2009-12-03 analizējusi tos valsts
pienākumus Satversmes 111. panta ietvarā, kas ir jāīsteno, lai realizētu ECK 2. pantā
un Satversmes 93. pantā garantētās tiesības uz dzīvību. Tiesa piekritusi Eiropas Cilvēk
tiesību tiesas argumentiem, kur pēdējā ir secinājusi: “Nav izslēdzams, ka valsts institūciju
darbība vai bezdarbība veselības aprūpes politikas jomā noteiktos apstākļos var izraisīt
atbildību saskaņā ar [ECK - autores piezīme] 2. pantu ”,51 bet tiesa to galvenokārt saistī
jusi ar sistēmiskiem un strukturāliem pienākumiem attiecīgajā jomā, piemēram, prasību
noteikšanu slimnīcām, tiesībaizsardzības mehānisma ieviešanu ar pacienta nāvi saistītu
gadījumu noskaidrošanā.52
Satversmes tiesa uzskata, ka, nošķirot Satversmes 93. un 111. pantu, Satversmes
93. pantā noteiktās tiesības nav interpretējamas plašākā tvērumā, nekā to prasa no Kon
vencijas izrietošie pienākumi. Vienlaikus pēc iespējas šauri ir interpretējami arī pieļau
jamie šo tiesību ierobežojumi.53 Satversmes tiesa arī norādījusi, ka atšķirīgi ir jāvērtē
personas tiesības saņemt nepieciešamo neatliekamo palīdzību, ja tās dzīvībai ir akūti un
konkrēti draudi.54
24. Tiesības uz veselību ir cieši saistītas ar Satversmes 94. pantā nostiprinātajām
tiesībām uz personas brīvību un personas neaizskaramību. Cilvēka brīvība un neaiz
skaramība nodrošina cilvēka autonomijas un pašnoteikšanās realizāciju. Cilvēka neaiz
skaramības princips nosaka, ka cilvēka ķermenī iejaukties drīkst tikai tad, ja persona ir
tikusi informēta par iejaukšanās mērķi un raksturu un ir brīvi devusi piekrišanu šādu
iejaukšanos veikt. Satversmes 94. panta otrais teikums nosaka, ka atņemt vai ierobežot
brīvību var tikai saskaņā ar likumu, kas, īstenojot Satversmes 111. pantā noteikto, paredz
iespēju likumā noteikt ierobežojumus personas brīvībai gadījumos, ja sabiedrības vese
lības aizsardzībai ir nepieciešami samērīgi brīvības ierobežošanas pasākumi. Piemēram,
valsts likumā var paredzēt ierobežot tādu tuberkulozes slimnieku brīvību, kas izplata
infekcijas izraisītāju baktēriju un brīvprātīgi neievēro drošības pasākumus. Piespiedu
ārstēšana ir būtiska personas neaizskaramības ierobežošana, tādēļ tāda būtu pieļaujama
tikai īpašos likumā noteiktos gadījumos, nodrošinot tiesību aizsardzībai nepieciešamās
procesuālās garantijas.
25. Nozīmīga savstarpējā saikne pastāv starp tiesībām, kas ir nostiprinātas komen
tējamā pantā, un Satversmes 96. pantā noteiktajām tiesībām uz privātās dzīves neaiz
skaramību. Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību veselības aprūpes jomā izpaužas
kā valsts pienākums jebkādā veidā atturēties no iejaukšanās un nodrošināt individuālas
tiesības brīvi pieņemt lēmumus par dažādiem veselības aprūpes pasākumiem.
26. Tiesības uz privātās dzīves aizsardzību ir nozīmīgas arī visas individuālās medicī
niskās informācijas aizsardzības kontekstā. Biomedicīnas konvencijas 5. pantā ir noteikts:
51Satversmes tiesa. 2009-12-03. 07.01.2010. 14.2. punkts ar atsauci už ECT lēmumu Powell v. the United
Kingdom. 45305/99,05.05.2000.
52Satversmes tiesa. 2009-12-03. 07.01.2010.14.2. punkts ar atsauci uz ECT lēmumu John Shelley v. United
Kingdom. 9310/81,04.01.2008.

53Turpat, 15.2. punkts.
54Satversmes tiesa. 2009-12-03.07.01.2010.14.3. punkts.

625

111. pants

“Katram ir tiesības uz cieņu pret viņa privāto dzīvi attiecībā uz informāciju par viņa veselību.
Katram ir tiesības uzzināt jebkuru informāciju, kas iegūta saistībā ar viņa veselību”Sniedzot
veselības aprūpes pakalpojumus vai nodrošinot sabiedrības veselības pasākumus, ir svarīgi
nodrošināt tādus apstākļus, kas aizsargā personas privāto dzīvi. Medicīniska iejaukšanās
drīkst tikt veikta tikai tādā gadījumā, ja tiek parādīta pienācīga cieņa personas privātās dzī
ves sfērai55 Pacientiem, kuri nonāk veselības aprūpes iestādē, ir tiesības sagaidīt, ka tiks
nodrošinātas dzīves privāto sfēru aizsargājoši apstākļi, it īpaši gadījumos, kad veselības ap
rūpes darbinieki pacientam veic aprūpi, izmeklēšanas vai ārstēšanas procedūras.56
27. Ievērojot Satversmes 99. pantā nostiprinātās tiesības uz domas, apziņas un reli
ģijas brīvību, valstij, organizējot sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus un nodro
šinot veselības aprūpi, ir jārespektē minētās tiesības. Tiesību konflikts var rasties gadīju
mos, kad personas reliģiskās vai filozofiskās pārliecības dēļ atsakās veikt kādus veselības
aizsardzības vai aprūpes pasākumus, piemēram, Jehovas liecinieki aizliedz veikt asins
pārliešanu ari gadījumos, kad tas ir nepieciešams dzīvības glābšanai.
28. Satversmes 110. pants nosaka, ka valsts aizsargā ģimeni, vecāku un bērnu tiesī
bas un valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības
vai cietuši no varmācības. No Satversmes 110. panta izriet valsts pienākums izveidot un
uzturēt sistēmu, kas nodrošina bērnu invalīdu īpašu sociālo un ekonomisko aizsardzī
bu .57 No Satversmes 110. panta izrietošais valsts pozitīvais pienākums nav konkretizē
jams tiktāl, ka tas prasītu, lai valsts nodrošina katram bērnam katrā gadījumā pilnīgi
visus tam nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus bez maksas .58 Interpretējot
Satversmes 110. pantu kopsakarā ar Satversmes 111. pantu, tas nozīmē valsts pienākumu
veikt īpašus pasākumus, kas nepieciešami bērnu invalīdu veselības aizsargāšanai, tostarp
iespēju robežās nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu un zāļu esamību un pieeja
mību viņiem. Tomēr tas nenozīmē pienākumu valstij nodrošināt šīm personām ikvienas
zāles neatkarīgi no to cenas.59
29. Satversmes 112. pantā noteiktās tiesības uz izglītību kopsakarā ar 111. pantā
garantētajām tiesībām uz veselību ir nozīmīgas vairākos aspektos. Pirmkārt, valstij ir
pienākums rūpēties, lai bērni, kuriem ir dažāda rakstura veselības traucējumi, varētu īs
tenot tiesības uz izglītību savam veselības stāvoklim piemērotākajā veidā. Otrkārt, izglī
tības sistēmā ir jānodrošina iespēja laikus atklāt veselības problēmas un pielāgot mācību
programmas bērniem ar atšķirīgām vajadzībām. Treškārt, valstij ir pienākums nodroši
nāt veselības izglītību gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ir zināms, ka cilvēki ar augstāku
izglītības līmeni efektīvāk spēj rūpēties par savu veselību, tādēļ veselības izglītība būtiski
ietekmē iespējas realizēt komentējamā norm ā garantētās tiesības.
30. Satversmes 113. pantā nostiprināta zinātniskās jaunrades brīvība, tajā skaitā zi
nātniskā brīvība biomedicīnisku pētījumu jomā. Vēsture liecina,60 ka pētnieki medicīnā
55A Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe. Pieejams: http://www.who.int/genomics/
public/eu_declarationl994.pdf. A rt 4.6.

56IbitL, art 4.7.
57Satversmes tiesa. 2006-08-01.21.02.2007.10. punkts.
58Satversmes tiesa. 2009-12-03.07.01.2010.16. punkts.
89Turpat, 17. punkts.
60Piemēram, medicīniskie pētījumi nacistiskās Vācijas koncentrācijas nometnēs.
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nereti ir pieļāvuši cilvēktiesību pārkāpumus, tādēļ viena no medicīnas tiesību aktuālajām
problēmām ir saistīta ir cilvēktiesību aizsardzību biomedicīniskos pētījumos. Nenolie
dzami pētniecība dažādās veselības aprūpes jomās ir nepieciešama sabiedrībai, tomēr ir
jānodrošina, ka pētījumos personas tiek iesaistītas tikai saskaņā ar viņu izteiktu informē
tu piekrišanu. Valstij jānodrošina pētījumos iesaistīto subjektu aizsardzība un pētnieku
kontrole. Pirmajā vietā vienm ēr jābūt indivīda interesēm un labklājībai, nevis vienīgi
sabiedrības vai zinātnes interesēm .61

2. Valsts aizsargā cilvēku veselību
31. Satversmes 111. pantā ir noteikts valsts pienākums aizsargāt cilvēku kopuma jeb
sabiedrības veselību. Tiesības uz veselību ietver daudz un dažādas komponentes. ANO
Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja atklājusi šo tiesību saturu plaši un
detalizēti. Tiesības uz veselību ir gan tiesības uz savlaicīgu un atbilstošu veselības aprūpi,
gan tiesības uz piekļuvi drošam dzeramajam ūdenim, adekvātiem sanitārajiem apstāk
ļiem un tiesības saņemt drošu pārtiku, tiesības uz uzturu un mājokli, veselībai drošiem
darba un vides apstākļiem. Tāpat tiesības paredz pieejamu izglītību un informāciju par
veselību, tajā skaitā seksuālo un reproduktīvo veselību. Svarīgs tiesību realizācijas as
pekts ir saistīts ar iedzīvotāju tiesībām piedalīties ar veselību saistīto lēmumu pieņemša
nā sabiedrībā, valsts un starptautiskā līmenī.62
32. Tiesības uz veselību var tikt īstenotas dažādos veidos, tās ietver vairākas kompo
nentes, kuras ir iespējams realizēt ar tiesību instrumentu palīdzību.63
1) Pieejamība (availability - angļu vai.). Valstij ir jānodrošina sabiedrības veselības
un veselības aprūpes iestāžu, preču un pakalpojumu, kā arī veselības nodrošināšanas
valsts programmu pieejamība pietiekamā apjomā.64 Apjomu nosaka dažādi faktori, tajā
skaitā valsts attīstības līmenis.
2) Vienlīdzīga pieejamība vai esamība (accessibility - angļu vai.). Veselības aprūpes
iestādēm, veselības aprūpes pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem ikvienam bez diskrimi
nācijas. Vienlīdzīgai pieejamībai ir četri aspekti:
a) ir aizliegta diskriminācija - veselības aprūpes iekārtām, precēm un pakalpojumiem
jābūt pieejamiem ikvienam, tajā skaitā īpaši visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem;
b) fiziska pieejamība - visiem iedzīvotājiem, bet īpaši neaizsargātajām grupām ,65 ir
jānodrošina fiziski sasniedzami veselības aprūpes pakalpojumi. Fiziskā pieejamība nozī
mē arī atbilstošu pieeju ēkām personām ar invaliditāti;
61Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: starptautiskā konvencija. Latvijas
Vestnesis, 2009.30. decembris, Nr. 205 (4191), 3. pants.
62Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Sodal and
Cultural rights: General Comment No. 14 (2000). Committee on Economic, Social and Cultural rights, 22nd
session, Geneva, 2000, para. 11.
“ Ibid., para. 12.
64Iek]aujot drošu un pietiekamu dzeramā ūdens apgādi, atbilstošas sanitārās iekārtas, slimnīcas, klīnikas
un citas veselības aprūpei nepieciešamās ēkas, apmācītu un profesionālu medicīnisko personālu, kas saņem
iekšzemē konkurētspējīgu atalgojumu.
65Piem., etniskās minoritātes, sievietes, bērnus, pusaudžus, vecākus cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti un
personas ar HIV/AIDS.
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c) ekonomiskā (finansiālā) pieejamība - jānodrošina, lai veselības aprūpe, preces un
pakalpojumi ir visiem finansiāli pieejami. Samaksai par veselības aprūpes pakalpoju
miem un pakalpojumiem, kas saistīti ar tiesībām uz veselību, ir jābalstās uz taisnīguma
principu, jānodrošina, lai tiesību realizācijas iespējas ir pieejamas visiem, tajā skaitā so
ciāli atstumtajām grupām. Jārūpējas, lai nabadzīgākajām mājsaimniecībām pieejamība
veselības aprūpei nebūtu nesamērīgi apgrūtināta salīdzinājumā ar bagātākajām māj
saimniecībām;
d) informācijas pieejamība - tiesības pieprasīt, saņemt un izplatīt informāciju un
idejas par veselības jautājumiem. Informācijas pieejamību nedrīkst ietekmēt tiesības uz
konfidenciālu personas veselības datu apstrādi.66
3) Pieņemamība (acceptability - angļu vai.). Visām veselības aprūpes iestādēm un
pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina medicīnas ētikas un kultūras normu ievēroša
na, t l , jārespektē indivīdu, minoritāšu, kopienu un sabiedrības kultūra, jāievēro cilvēka
dzimuma un dzīves cikla vajadzības, jānodrošina konfidencialitāte, vienlaikus uzlabojot
attiecīgās personas veselību.67
4) Kvalitāte, ievērojot kultūras nosacījumus, jānodrošina veselības aprūpes iestāžu,
preču un pakalpojumu zinātniska un medicīniska piemērotība un augsta kvalitāte. Tas
ietver kvalificēta medicīniskā personāla, zinātniski apstiprinātu medikamentu un slim
nīcu iekārtu, kā ari sanitāri drošas vides nodrošināšanu.68

3.Valsts aizsargā cilvēka individuālu veselību
33.
Komentējamās normas mērķis ir nodrošināt, lai katrs cilvēks varētu baudīt
spējami labāko veselības stāvokli un varētu dzīvot cieņpilnu dzīvi.69 Valsts pienākums
aizsargāt cilvēku veselību ir ļoti ietilpīgs un īstenojams kompleksi, nodrošinot virkni pa
sākumu Satversmes 111. pantā ietverto tiesību īstenošanai.
Panta pirmajā daļā, kas nosaka valsts pienākumu aizsargāt veselību, ir ietverti trīs
atšķirīgi valsts pienākumi: pienākums ievērot (respektēt), aizsargāt un nodrošināt
(īstenot) tiesības uz veselības aizsardzību. Pienākums respektēt pieprasa valsti atturē
ties no tiešas vai pastarpinātas iejaukšanās cilvēka veselības tiesību īstenošanā.70Tomēr
tiesības uz veselību ietver gan konkrētas brīvībast gan konkrētas tiesības.71 Personas brī
vības ietver tiesības kontrolēt katram savu veselību un ķermeni, tajā skaitā seksuālo un
reproduktīvo brīvību, tiesības būt brīvam no iejaukšanās, piemēram, tiesības būt brīvam
no spīdzināšanas, no ārstēšanas bez piekrišanas vai pakļaušanas eksperimentiem. Tāpat
personai ir tiesības uz veselības aizsardzību, kas paredz vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem
66Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and
Cultural rights: General Comment No. 14 (2000). Committee on Economic, Social and Cultural rights, 22nd
session, Geneva, 2000, para. 12.
"Ib id
“ Ibid.
“ Ibid.
70Ibid, para. 13.
71Satversmes tiesa. 2009- 69-03.09.03.2010.8.1. punkts.
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sasniegt iespējami augstāko veselības līm eni72 Jāatturas ari no tādām darbībām, kas ie
robežo katras personas iespējas pašai rūpēties par savas veselības aizsardzību.73Ikvienai
personai zināmās robežās ir tiesības veikt pasākumus, ko tā uzskata par nepieciešamu
savas veselības nodrošināšanai.74 Tiesības uz veselību ir jāsaprot kā tiesības baudīt da
žādus pasākumus, preces, iekārtas un nosacījumus, kas vajadzīgi, lai realizētu augstāko
sasniedzamo veselības standartu.75
Pienākums aizsargāt tiesības uz veselību - valstij ir jāaizsargā persona no citu privāt
personu iejaukšanās tās pamattiesību realizācijā.76
Savukārt pienākums īstenot tiesības liek valstij veikt piemērotus likumdošanas, ad
ministratīvus, finansiālus, tiesas, veicināšanas un citus pasākumus, lai varētu nodrošināt
tiesību uz veselību realizāciju.77 Analizējamās tiesības ir saistāmas ar valsts pienākumu
izveidot atbilstošu veselības aizsardzības sistēmu. Tādējādi tiesībām uz veselību atbilst
valsts pienākums gādāt par veselības aprūpes iestāžu, pakalpojumu, aprīkojuma un zāļu
esamību un pieejamību, kā arī citiem apstākļiem, kas ietekmē personu iespēju sasniegt
visaugstāko veselības līmeni.78
34.
Valsts pienākums aizsargāt veselību izpaužas ari kā pienākums nodrošināt tie
sības uz veselību visiem, Li., valstij ir jāatturas liegt vai ierobežot vienlīdzīgu pieejamību
veselības aprūpei, iekļaujot ieslodzītos, minoritātes, patvēruma meklētājus vai nelegālos
imigrantus, jānodrošina profilakses pasākumi, ārstēšana un paliatīvā aprūpe. Valstij ir
jāatturas no diskriminējošu pasākumu pieļaušanas valsts rīcībā.79 PVO pacientu tiesību
deklarācijā ir teikts: “Sociālās tiesības attiecas uz iespējām gan pilsētās, gan laukos dzīvo
jošajiem saņemt līdzvērtīgu veselības aprūpi un nodrošināt nepamatotu diskriminējošu
barjeru - finansiālu, ģeogrāfisku, kultūras, sociālu un psiholoģisku - likvidēšanu.”80 Taču
jāņem vērā, ka valsts nevar uzņemties pilnīgu atbildību par indivīda iespējām sasniegt
visaugstāko veselības līmeni, jo to ietekmē gan ģenētiskie faktori, gan personu atšķirīgā
uzņēmība pret dažādām slimībām, gan ari neveselīgs dzīvesveids.81

72Satversmes tiesa. 2009- 69-03.09.03.2010., 8. punkts.
73Turpat, 8.1. punkts.
74Satversmes tiesa. 2002-04-03.22.10.2002.3. punkts.
^Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and
Cultural rights: General Comment No. 14 (2000). Committee on Economic, Social and Cultural rights, 22nd
session, Geneva, 2000, para. 9.
76Satversmes tiesa. 2009-69-03.09.03.2010.8.1. punkts.
77Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and
Cultural rights: General Comment No. 14 (2000). Committee on Economic, Social and Cultural rights, 22nd
session, Geneva, 2000, para. 33.
78Satversmes tiesa. 2009-69-03.09.03.2010.8.1. punkts.
” Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and
Cultural rights: General Comment No. 14 (2000). Committee on Economic, Social and Cultural rights, 22nd
session, Geneva, 2000.
“ A Declaration on the Promotion of Patients1Rights in Europe. Pieejams: http://www.who.int/genomics/
public/eujiedaration1994.pdf. A rt 4.1., preamble.
" Satversmes tiesa. 2008-37-03.29.12.2008.11.2. punkts.
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4. Valsts g aran tē m ed icīn isk ās p a līd z īb a s m in im u m u
35. Satversmes 111. pantā ir ietvertas gan vispārīgās veselības aizsardzības tiesības
gan garantēts medicīniskās palīdzības minimums. Satversmes normā nav dotas nekā
das norādes par to, kas ir medicīniskās palīdzības minimums. Tāpēc, lai noskaidrotu
jēdziena “medicīniskās palīdzības minimums” saturu kontekstā ar pienākumu aizsargāt
veselību, šī norma jāanalizē sistēmiski, vēsturiski un teleoloģiski. Sistēmiskai normas
interpretācijai jāizmanto tie normatīvie akti, kuros detalizēti norādīts, kādus ārstniecības
pakalpojumus valsts nodrošina par budžeta līdzekļiem. Svarīgi ir ievērot un piemērot
starptautiski atzītos tiesību principus veselības aprūpes tiesību jomā.
36. Šobrīd Latvijā likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertais ārstniecības
pakalpojumu apjoms katram indivīdam vai konkrētām personu grupām veido jēdziena
“medicīniskās palīdzības minimums” saturu. Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas
tiesības nosaka Ārstniecības likums un tajā ietvertā deleģējuma ietvaros izdotie Ministru
kabineta noteikumi. Saskaņā ar Ārstniecības likuma 4. pantu Ministru kabinets ir pilnva
rots noteikt veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, plānveida veselības
aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindu veidošanas kārtību, to ārstniecības
pakalpojumu veidus un apjomu, kuri tiek apmaksāti no valsts pamatbudžeta un pakalpo
jumu saņēmēju līdzekļiem, kā arī šīs samaksas kārtību. Pamatojoties uz Ārstniecības liku
ma 4. panta pirmo daļu, Ministru kabinets ir izdevis 2006. gada 19. decembra noteikumus
Nr. 1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.82
Ārstniecības likuma 16.pants paredz ikviena tiesības saņemt neatliekamo medicī
nisko palīdzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Bet šī likuma 17. pants nosaka
tās personas, kuras ir tiesīgas saņemt ārstniecības pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no
valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Tie ir Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, ES valstu, EEZ un
Šveices pilsoņi, ārzemnieki, kuriem piešķirtas uzturēšanās atļaujas, bēgļi un personas,
kurām piešķirts alternatīvais statuss.83 Piemēram, patvēruma meklētāji nav to personu
lokā, kam tiek nodrošinātas tiesības saņemt ārstniecības pakalpojumus.
Vairāki normatīvie akti nosaka personu tiesības saņemt medicīnisko palīdzību bez
maksas. Tā, piemēram, Ārstniecības likums paredz, ka bērniem ir tiesības saņemt valsts
apmaksātos ārstniecības pakalpojumus bez maksas.84 Bez maksas tiek sniegta dzemdību
palīdzība85 un tiek veikta cilvēku vakcinācija Ministru kabineta noteiktos gadījumos.
37. Tiesības uz veselību pieder pie sociālajām tiesībām. Satversmes tiesa ir atzinusi,
ka šo tiesību nodrošināšanā valsts pienākumu apjoms var būt atkarīgs no tās rīcībā eso
šajiem resursiem.86Tāpat sociālo tiesību jomā valstij parasti ir plaša rīcības brīvība izvē
lēties, kādā veidā tā ierobežoto resursu ietvaros savas saistības izpildīs. Tomēr šī rīcības
brīvība nav neierobežota.87
82Satversmes tiesa. 2009-12-03.07.01.2010.20.3. punkts.
83Ārstniecības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1997.1. jūlijs, Nr. 167/168.17. panta otrā daļa.
84Turpat, 17. panta ceturtā daļa.
85Seksuālās un reproduktīvās veselības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2002. 19. februāris, Nr. 27,
4. pants.
“ Satversmes tiesa. 2008-37-03.29.09.2008.12.1.2. punkts.
87Satversmes tiesa. 2009-12-03.07.01.2010.8.3. punkts.
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Piemēram, lietā par cietumnieku uztura normām tiesa secinājusi: “[p] ienākums no
drošināt uzturu ieslodzītajām personām pēc sava rakstura nepieļauj iespēju atkāpties no

tā izpildes, kā arī sašaurina valsts rīcības brīvību šajā jomā.”88Bet skatot lietu par dārgu
medikamentu nodrošināšanu bez maksas, Satversmes tiesa secinājusi: starptautiskā cil
vēktiesību normu piemērošanas prakse liecina, ka no tiesībām uz veselību valstij neizriet
pienākums nodrošināt ikvienam nepieciešamās zāles bez maksas. Šāds pienākums neiz
riet arī no tiesībām uz dzīvību un tiesībām uz privāto dzīvi.89
Neapšaubot sociālo tiesību realizācijas ciešo saistību ar katras valsts iespējām, to
mēr vērā ņemama ir šāda cilvēktiesību atziņa - ja kādas sociālās tiesības ir iekļautas
pamatlikumā, tad valsts no tām nevar atteikties. Šīm tiesībām vairs nav tikai deklaratīvs
raksturs90. Latvijas likumdevējs un izpildvara nevar atteikties nodrošināt veselības aprū
pes pakalpojumus, jo tiesības tos saņemt ir ietvertas konstitūcijā. Tāpēc īpaši nozīmīgi
ir noskaidrot, kāds ir Satversmes 111. pantā ietvertā jēdziena “medicīniskās palīdzības
minimums” kvantitatīvais un kvalitatīvais saturs attiecībā uz katra Latvijas iedzīvotāja
tiesībām prasīt un saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.
Pirmkārt, jānorāda, ka konstitucionālo tiesību īstenošanai, tajā skaitā veselības aprū
pes pakalpojumu sniegšanai, ir jābūt kopējai valsts un valstī valdošo politiķu prioritātei,
lai tā varētu realizēt Satversmes 89. pantā ietverto pienākumu.
Otrkārt, valsts varai jeb politiķiem, kas pieņem lēmumus par veselības aprūpei pie
šķiramo līdzekļu apjomu, ir jārespektē un jāīsteno Satversmes 1. pantā noteiktais - “Lat
vija ir neatkarīga dem okrātiska republika ”. Proti, valsts varai ir pienākums taisnīgi sadalīt
publiskos, no iedzīvotājiem iekasētos līdzekļus. Pamattiesību īstenošanai ir jānodrošina
tāds budžeta līdzekļu apjoms, kas nodrošina konkrētās tiesības īstenošanu. Tāpēc, anali
zējot jēdziena “medicīniskās palīdzības minimums” kvalitatīvo un kvantitatīvo saturu, ir
skrupulozi jāvērtē, vai katrā konkrētā situācijā individuāli (piemēram, tiesu prasības lie
tā) vai kopumā ir nodrošināts taisnīgums. Ir zināms, ka Latvijā veselības aprūpes pakal
pojumiem likumdevējs un izpildvara jau ilgstoši atvēl ne vairāk kā 3,5 % no kopējā valsts
budžeta, savukārt citas Eiropas valstis - vidēji divreiz vairāk. Acīmredzams ir fakts, ka
tajās valstīs, kur veselības aprūpei tiek piešķirti ievērojami lielāki budžeta līdzekļi, nebūt
netiek ignorētas citas nozīmīgas pamattiesības, piemēram, tiesības uz taisnīgu tiesu vai
izglītību. Tāpēc jādomā, ka tie politiskie lēmumi, kas ir saistīti ar līdzekļu piešķiršanu
veselības aprūpei, nerespektē valsts pienākumu taisnīgi sadalīt publiskos līdzekļus pa
mattiesību nodrošināšanai.
Satversmes tiesa arī ir minējusi, ka valstij ir pienākums nodrošināt efektīvu resursu
izmantošanu un panākt taisnīgu līdzsvaru veselības aprūpei atvēlēto finanšu resursu sa
dalē, ievērojot atsevišķu pacientu nepieciešamību saņemt dārgus veselības aprūpes pa
kalpojumus un vispārējo nepieciešamību nodrošināt veselības aprūpes pieejamību pēc
iespējas lielākai sabiedrības daļai.91
"Satversmes tiesa. 2009-12-03.07.01.2010.8.3. punkts.

“ Satversmes tiesa. 2008-37-03.29.12.2008. dota atsauce uz ECT lēmumu par pieņemamību lietāsNitedci v.
Poland. 65653/01,21.03.2002; ECT lēmums Sentges v. the Netherlands. 27677102,08.07.2002; ECT lēmums
Pentiacova and Others v. Moldova. 14462/03,04.01.2005.
90Satversmes tiesa. 2000-08-0109.13.03.2001.
91Satversmes tiesa. 2009-12-03.07.01.2010.17. punkts.
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Treškārt, Latvijā Ministru kabinetam, kas ir izpildvara, bet nav likumdevējs, ir do
tas nepamatoti plašas tiesības noteikt iedzīvotājiem pieejamo veselības aprūpes apjomu.
Līdz šim likumdevējs nav pienācīgā mērā rūpējies, lai ar likumu tiktu noteikts tas vese
lības aprūpes pakalpojumu apjoms, kuru valsts nodrošina iedzīvotājiem saskaņā ar Sat
versmes 111. pantā noteikto. Komentāra autores ieskatā, situācija, ka izpildvara ir tiesīga
izdot normatīvos aktus, kas nosaka pamattiesību īstenošanas apjomu un to ierobežoša
nu, ir pretrunā Satversmes 64. pantā noteiktajam par likumdevēja varu Latvijā.
īpaša tiesiskā analīze ir jāizdara gadījumos, ja valstij sarūk pieejamie resursi. Lai tie
siski pamatotu pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu apjoma samazināšanu, būtu jā
izdara likuma grozījumi, rūpīgi apsverot taisnīguma un sabiedrības interešu aizsardzības
prasības. Jāievēro, ka reformas nedrīkst būt tādas, kas atņem vai ievērojami apgrūtina
iedzīvotāju tiesības saņemt nepieciešamos ārstniecības pakalpojumus. Veicot strukturā
las reformas, jānodrošina, lai saglabātos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, lai
iedzīvotāji būtu pietiekami informēti par reformas būtību un paredzēto pakalpojumu
sniegšanas kārtību.
38. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka juridiskās argumentācijas ceļā nav iespējams
izvērtēt valsts finansiālās iespējas, ekonomisko situāciju, tiesībpolitikas prioritātes un
atsevišķu sociālo grupu īpašās vajadzības. Visi šie apsvērumi ietekmē likumdevēja vai
Ministru kabineta izšķiršanos, paredzot noteiktus pakalpojumus un to apmēru.92 Arī
citu valstu tiesas ir atzinušas, ka tiesas process nav piemērots tam, lai risinātu jautājumu
par prioritātēm veselības aprūpē.93 Minētajam var piekrist tikai daļēji. “Sociālo un eko
nomisko tiesību realizācija ir cieši saistīta ar valsts budžetu un ekonomiku kopumā, tomēr
tas nav šķērslis šādu jautājumu juridiskai analīzei tieši prioritāšu un budžeta sadalījuma
izvērtējumam atbilstoši starptautisko tiesību principiem.”94

5. Seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības
saņemt medicīnisko palīdzību
39. Cilvēka tiesības uz veselību un veselības aprūpi ietver arī individuālu seksuālo
un reproduktīvo tiesību aizsardzību un īstenošanu. SPSEKT 12. panta otrās daļas normā
expressis verbis ir minēts, ka seksuālās un reproduktīvās tiesības ir daļa no tiesībām uz
veselību. Šo tiesību realizācijai ir svarīgi nodrošināt seksuālās un reproduktīvās veselī
bas tiesību realizācijai nepieciešamos veselības aprūpes pasākumus, piemēram, ģimenes
plānošanas pasākumu pieejamību, pirms un pēcdzemdību aprūpi. īstenojot seksuālās
un reproduktīvās tiesības, būtiska nozīme ir gan informācijas pieejamībai, gan pieeja
majiem resursiem šajā jomā. Nozīmīga loma ir izglītībai seksuālās un reproduktīvās ve
selības jomā. Analoģiski ir interpretējams Satversmes 111. pants saistībā ar seksuālajām
un reproduktīvajām tiesībām.
92Satversmes tiesa. 2008-37-03.29.12.2008.12.4. punkts.
93Turpat, ar atsauci uz King J. A. The Justiciability o f Resource Allocation. The M odem Im w Review. 2007,
VoL 70, No. 2, p. 199.
94Baderin M. A., McCorquodale R. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:
Forty Yers of Development. Grām.: Economic, Social and Cultural Rights in Action. NewYork: Oxford Uni
versity Press, 2007.
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6. Invalīdu tiesības saņem t medicīnisko palīdzību
40. Personām ar invaliditāti ir jānodrošina visu veselības aprūpes pakalpojumu pie
ejamība tādā pašā apmērā kā citiem cilvēkiem. Invalīdiem ir jānodrošina arī tie veselības
aprūpes pakalpojumi, kuri tiem nepieciešami viņu invaliditātes dēļ ar mērķi pēc iespējas
mazināt invaliditāti vai novērst tās rašanos.95
Valstij ir jārūpējas, lai tiesības uz veselības aizsardzību un veselības aprūpi ir pieejamas
personām ar garīgās veselības traucējumiem tām nepieciešamajā apjomā un piemērotā
veidā. “Jāievēro, ka cilvēka garīgās veselības traucējumi ietekmē tā spējas spriest un rīko
ties, iespējas aizsargāt savas intereses, bet retos gadījumos ietekmē spēju pieņemt lēmumus.
Personas ar garīgās veselības traucējumiem tiek pakļautas stimatizācijai, diskriminācijai
un marginalizācijai sabiedrībā.”96 Visiem cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem ir
tiesības saņemt medicīnisko palīdzību garīgās veselības traucējumu ārstēšanai, šie cilvē
ki ir jāaizsargā no jebkāda veida necilvēcīgas vai diskriminējošas rīcības.
7. Satversm es 111. p a n tā garantēto tiesību ierobežošana
41. Satversmes 116. pantā nav minētas 111. pantā garantētās tiesības, tomēr tas ne
nozīmē, ka šīs pamattiesības ir absolūtas un tām nevar noteikt ierobežojumus. Būtībā
valstij piemīt tiesības arī ierobežot Satversmes 111. pantā garantētās tiesības, tomēr iero
bežojumu galvenajam mērķim ir jābūt saistītam ar citu privātpersonu tiesību aizsardzī
bu, nevis ierobežojumu kādu valsts interešu vārdā.97Kā ikvienā cilvēktiesību ierobežoša
nas gadījumā tiesības drīkst ierobežot tikai tad, ja to paredz likums un ierobežojums nav
pretrunā ne tikai Satversmei, bet arī starptautiskajiem cilvēktiesību līgumiem.
“Vēsture liecina, ka lēmumi, kas ierobežo cilvēktiesības sabiedrības veselības vārdā
bieži ir pieņemti nekritiskā, nesistemātiskā un nezinātniskā veidā. Tāpēc politikas un
programmu dokumentos ietvertais pieņēmums, ka sabiedrības veselības vārdā drīkst
ierobežot cilvēktiesības un nav nepieciešams vērtēt cilvēktiesību normu ievēršami, ir
aptrīdams.”98 “Ir svarīgi identificēt sabiedrības veselības aizsardzības politikā, program
mās un praksē noteiktos cilvēktiesību apdraudējumus un sekmēt tādus risinājumus, kas
nodrošina optimālu līdzsvaru gadījumos, ja sabiedrības veselības aizsardzības un cilvēk
tiesību mērķi konfliktē. Veselības aizsardzības mērķi ir jārealizē tādējādi, lai vienlaikus
tie nodrošinātu vai vismaz respektētu tiesības un cilvēka cieņu.”99
95Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2010. 17. februāris,
Nr. 27.
“ Mental Health Legislation & Human Rights. World Health Organization, 2003, p. 9. Pieejams: http://www.
who.int/mental_health/resources/en/Legislation.pdf.
97Substantive issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and
Cultural rights: General Comment No. 14 (2000). Committee on Economic, Social and Cultural rights, 22nd
session, Geneva, 2000, para. 28.
98Mann J., Gostin L., Gruskin S., Brennan T. et. all. Health and Human Rights. Grām.: Health and Human
Rights: A Reader. Ed. by Mann J., Gruskin S., Grodin M., Annas G. NewYork; London: Routledge, 1999,
p. 13.
99Mann J„ Gostin L., Gruskin S., Brennan T. et. all. Health and Human Rights. Gram.: Health and Human
Rights: A Reader. Ed. by Mann J., Gruskin S., Grodin M., Annas G. New York; London: Routledge, 1999,
p. 14.
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A. Ievads izglītības konstitucionālismā1
( )Ja mēs savā valodā sakām - izglītība , tad domājam pa r kaut ko augstāku un vairāk
1еЩи, proti, par domāšanas veidu , kas, aizsākoties visu garīgo un tikumisko centienu
vpratnē un izjūtā, harmoniski ieplūst sajūtās un raksturāP
Vilhelms fon Humbolts
(1767-1835)
Komentārs ir aktualizēta un precizēta publikācijas Jarinovska, K. Izglītības tiesības: konstitucionālie aspekti
2 - ļ - 112. panta kontekstā , Rīga, Latvijas Universitāte, 2011,101 lpp. ISBN 978-9984-49-288-9 versija.
bolt F f°n Hum^°^ta (pūns vārds - Fridrihs Vilhelms Kristiāns Karls Ferdinands brīvkungs fon HumGad'
Wilhelm Christian Karl Ferdinand Freiherr von Humboldt - vācu vai.) citāts Hansa Georga
yjjey ^ra (Hans-Georg Gadamer - vācu vai.) darbā Gadamers, H.-G. Patiesība un metode , tulkojis I. Šudj I?’ 8a>Jumava 1999, 508 lpp., 23. lpp. [H um boldt W. von. Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe.

• VII>1. S. 30].
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1. Satversmes 112. panta konstrukcija un terminoloģija
1. Satversmes 112. pants sastāv no trim tiesību normām, kas izkārtotas trijos
atsevišķos teikumos un kas, vispārīgi raksturojot tās, nosaka tiesības uz izglītību, tiesības
uz bezmaksas izglītību un pamatizglītības obligātumu.
2. Pantā ietverto tiesību normu saturiskās aprises atkarīgas no to kopsaucēja, proti,
izglītības jēdziena ideoloģiskās un juridiskās izpratnes.
3. Ideoloģiski izglītība raksturojama gan kā cilvēktiesības, gan arī kā līdzeklis neatņemams un nepieciešams citu cilvēktiesību īstenošanai.3 Tā dod katram cilvēkam
iespēju sevi attīstīt, pilnveidot un dzīvot pašcieņas pilnu dzīvi. Turklāt izglītība dod iespēju
būt pilnvērtīgam brīvas sabiedrības loceklim ,4 tai skaitā apzinoties sabiedrības kultūras
un garīgās vērtības, apgūstot nepieciešamās iemaņas pašcieņas pilnas dzīves patstāvīgai
nodrošināšanai, pielāgojoties apkārtējai videi, kā arī īstenojot pilsoņa tiesības, pildot
pienākumus5 un piedaloties valsts lietu kārtošanā6. Tātad izglītība ir “laba pilsoniskuraa
pamats”7. Tomēr laikmetīga izglītības nozīme saistāma arī ar izziņas brīvību un plašumu.
Izglītība ir viens no cilvēka eksistences priekiem, un tā ir cilvēka dzīves atalgojums.8
Līdz ar to izglītības mērķis ir cilvēka sagatavošana dzīvei sabiedrībā. Ievērojot minēto,
“mūsdienā§ izglītība ir svarīga valsts funkcija”9. Valsts pienākums ir panākt, ka ikkatram
ir reāla iespēja attīstīt un pilnveidot savu personību tā, lai varētu dzīvot pašcieņas pilnu
dzīvi, kā arī kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Lai to īstenotu, valsts regulē izglītības
jautājumus un nodrošina šo tiesību īstenošanai nepieciešamo finansiālo un cita veida
atbalstu.10
4. Juridiski jēdziens “izglītība” aptver visus ar šo jēdzienu saistītos aspektus, kā
to norāda Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomisko un sociālo lietu padomes
3 General Comment No. 13: The Right to Education (Art 13), United Nations, Economic and Social Council,
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/10,8 December 1999, § 1.
4 Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (LR starptautiskais līgums, nav
oficiālas publikācijas latviešu valodā, Augstākās Padomes apstiprināts 1990. gada 4. maijā) 13. panta pirmā
daļa.
5 Beiter, K. D. The Protection o f the Right to Education by International Law: Including a Systematic Analysis
ofArticle 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Leiden, Boston, Mārtiņus
Nijhoff Publishers, 2006,719 p. at p. 18,26-27. Tas atbilst arī Amerikas Savienoto Valstu Augstākās Tiesas
secinājumam lietā Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954). Proti: “Today it is a principal instrument
in awakening the child to cultural values, in preparing him for later professional training, and in helpinghim
to adjust normally to his environment.”
6 Tātad arī Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām (LR starptautiskais līgums, Latvijas
Vēstnesis, 2003.23. aprīlis, Nr. 61 (2826)) 25. pantā ietverto tiesību īstenošanā.
7 “It is the very foundation of good citizenship,” Brown v. Board o f Education, 347 U.S. 483 (1954).
8 General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13), United Nations, Economic and Social Council,
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/10,8 December 1999, § 1.
9 “These days, education is an important public function,” Beiter, K. D. The Protection of the Right to Education
by International Law: Including a Systematic Analysis o f Article 13 o f the International Covenant on Economic,
Social, and Cultural Rights, Leiden, Boston, Mārtiņus Nijhoff Publishers, 2006,719 p. at p. 24 [autores tul

kojums latviešu valodā].
10 Jayawickrama, N. The Judicial Application o f Human Rights Law. National, Regional and I n te r n a tio n a l
Jurisprudence, Cambridge, Cambridge University Press, 2002,965 p. at p. 895.
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Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja (turpmāk - Ekonomisko, sociālo un
kultūras tiesību komiteja)11un kā to iepriekš apstiprinājusi arī Apvienoto Nāciju Izglītības,
Zinātnes un Kultūras organizācija (UNESCO), norādot, ka jēdziens “izglītība” “attiecas
uz visiem sabiedriskās dzīves procesiem, ar kuras palīdzību indivīds un sabiedrības
grupas mācās apzinīgi attīstīties”12 un ka “šis process nav ierobežots ar kādu specifisku
rīcību”13, Šādi tas arī skaidrots Konvencijas pret diskrimināciju izglītībā 1. panta otrajā
daļā, proti, ka ““izglītība” attiecas uz visu veidu un līmeņu izglītību, un ietver izglītības
pieejamību, izglītības standartus un kvalitāti, kā arī apstākļus, kādā tā tiek sniegta”.14Līdz
ar to tiesības uz izglītību attiecas gan uz izglītojamo - bērnu un pieaugušo -, gan uz
izglītojošo - valsti un privātpersonu. Tās aptver visas izglītības pakāpes - pirmsskolas
izglītību, pamatizglītību, vidējo un augstāko (terciāro) izglītību
visus izglītības
veidus - vispārējo, profesionālo un akadēmisko izglītību -,16 visas izglītības ieguves
formas - klātieni, neklātieni, tai skaitā tālmācību, pašizglītību un izglītību ģimenē - ,17
visu veidu izglītojošās darbības - formālo18 un neformālo izglītību19, visu veidu - pilna
un nepilna laika - studijas20.
5. Jāņem vērā, ka Satversmes 112. pantā ietvertā jēdziena “izglītība” saturs ir plašāks
par šī vārda tulkojumam citās valodās attiecīgās tiesiskās sistēmas piešķirto tiesisko
saturu. Tā, piemēram, tas aptver gan to, ko Apvienotajā Karalistē apzīmē ar vārdu
“education” (izglītība - tiešs tulkojums latv. vai.), gan to, ko apzīmē ar vārdu “training”
(apmācība - tiešs tulkojums latv. vai.). Tāpat šis jēdziens attiecas gan uz intelektuālo
un praktisko darbību kopumu, ko Līgums par Eiropas Savienības darbību dēvē par
izglītību (education - angļu vai., l’ēducation - franču vai., allgemeine Bildung - vācu
vai.),21 gan arī uz atsevišķiem Eiropas Savienībā svarīgiem izglītības aspektiem, kas
11General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13), United Nations, Economic and Social Council,
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/10,8 December 1999, § 4.
12“The word education implies the entire process of social life by means of which individuals and social
groups learn to develop consciously within (..),” Recommendation concerning education for international
understanding, co-operation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms,
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, General Conference, eighteenth session,
Paris, 19 November 1974, § 1.1.a. [autores tulkojums latviešu valodā].
13“This process is not limited to anti specific activities,” Recommendation concerning education for inter
national understanding, co-operation and peace and education relating to human rights and fundamental
freedoms, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, General Conference, eighteenth
session, Paris, 19 November 1974, § 1.1.a. [autores tulkojums latviešu valodā].
14Konvencija pret diskrimināciju izglītībā: LR starptautiskais līgums, Latvijas Vēstnesis, 2008.3. janvāris, Nr.
1(3785) [Augstākās Padomes apstiprināts 1991. gada 4. maijā].
15Atbilstoši Izglītības likuma (LR likums, Latvijas Vēstnesis, 1998.17. novembris, Nr. 343/344 (1404/1405))
5. panta pirmajai daļai.
16Atbilstoši Izglītības likuma 6. pantam.
17Atbilstoši Izglītības likuma 8. panta pirmajai daļai.
18Atbilstoši Izglītības likuma 1. panta 2.1punktam.
15Atbilstoši Izglītības likuma 1. panta 14.1punktam.
20Atbilstoši Augstskolu likuma (LR likums, Latvijas Vēstnesis, 1995.17. novembris, Nr. 179 (462)) 1. panta
9. un 10. apakšpunktam.
21Piemēram, Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. panta (e) apakšpunkts, 9. pants, 165. pants, 166. panta
otrā daļa, 207. panta ceturtās daļas (b) apakšpunkts./ Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas
Savienības darbību konsolidētās versijas, Oficiālais Vēstnesis C 115,2008.9. maijs.
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precīzākam Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kompetenču sadalī jumam apzīmēti ar
vairākiem terminiem, tai skaitā “mācības” (training - angļu vai., la formation - franču
vai., berufliche Bildung - vācu val.)22, “arodmācības” (vocational training - angļu val., la
formation professionelle - francu val., berufliche Bildung - vācu val.)23, “kvalifikācijas
celšana” (advanced vocational training - angļu val., le perfectionnement professionnels franču val., Fortbildung - vācu val.)24, “pārkvalifikācija” (retraining - angļu val., la
reconversion professionnelles - franču val., Umschulung - vācu val.)25. Ievērojot minèto,
Satversmes 112. pantā lietotais jēdziens “izglītība” aptver arī jebkurus mūžizglītības
(lifelong learning - angļu val.) aspektus; šis jēdziens aizsargā normatīvajos aktos minēto
kvalifikācijas paaugstināšanu26kā mūžizglītības izpausmes veidu, neatkarīgi no tā, vai šai
darbībai ir izglītojošas darbības vai apmācības raksturs. Visbeidzot tiesības uz izglītību
attiecināmas arī uz izglītības saturu, kā noteikšanā jānodrošina kvalitāte, objektivitāte
un izvēles brīvība.

2. Izglītības tiesību konstitucionalitātes pirmssākumi
6 . Ideoloģiskiem apsvērumiem līdz ar sabiedrības pieredzi izglītības jautājumos
bijusi izšķiroša nozīme tam, lai izglītības tiesības kļūtu par neatņemamu laikmetīgas
demokrātiskas valsts konstitūcijas daļu. Par pirmo konstitucionālo dokumentu, kas
izglītības jautājumiem piešķir pamattiesību statusu, uzskatāma 1848. gada Prūsijas valsts
Konstitūcija.27
7. Tomēr tas nav ne pirmais izglītības tiesību regulējošs dokuments, jo par izglītības
tiesiskiem regulējumiem ir ziņas jau no 2200. gada p. Kr., proti, par imperatora Šun
(#) (pazīstams arī kā Joiou-ši
Dižais Šun ( A ß ) vai Ju Šun (& #)) valdīšanas
laikā (23.-22. gs. p. Kr.) pastāvošo valsts kalpotāju eksaminēšanas sistēmu Ķīnā,28tieši
tāpat tas nav izglītības tiesību pirmavots vācu zemēs. Tā, piemēram, vēl Prūsijas karalis
un Brandenburgas kūrfirsts zaldātu karalis Fridrihs Vilhelms I (Friedrich Wilhelm I,
Soldatenkönig - vācu val.) izveidoja obligāto skolu sistēmu, 1717. gadā paredzot visiem
22 Piemēram, Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. pants, 81. panta otrās daļas (h) apakšpunkts, 82.
panta pirmās daļas (c) apakšpunkts, 87. panta otrās daļas (b) apakšpunkts, 165. pants, 166. panta otrā daļa,
180. panta (d) apakšpunkts, 197. panta otrā daļa.
23 Piemēram, Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. panta (e) apakšpunkts, 41. panta (a) apakšpunkts,
156. pants, 162. pants, 166. pants, 207. panta ceturtās daļas (b) apakšpunkts.
24 Piemēram, Līguma par Eiropas Savienības darbību 156. pants.
25 Piemēram, Līguma par Eiropas Savienības darbību 162. pants, 166. panta otrā daļa.
26 Piemēram, Darba likuma (LR likums, Latvijas Vēstnesis, 2001.6. jūlijs, Nr. 105 (2492)) 7. panta trešā daļa,
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma (LR likums, Latvijas Vēstnesis, 2002. 29. maijs, Nr. 80
(2655)) 3.1panta ceturtā daļa, Izglītības likuma 49. panta trešā daļa, kur lietots vārdu savienojuma “kvalifi
kācijas paaugstināšana” sinonīms “kvalifikācijas pilnveide”, Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu
darbinieku atlīdzības likuma (LR likums, Latvijas Vēstnesis, 2009.18. decembris, Nr. 199 (4185)) 27. pants,
Valsts civildienesta likuma (LR likums, Latvijas Vēstnesis, 2000.22. septembris, Nr. 331/333 (2242/2244)) 19.
pants, kur lietots vārdu savienojuma “kvalifikācijas paaugstināšana” sinonīms “kvalifikācijas celšana”.
27 Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat [“Oktroyierte Verfassung”], G e s e tz -S a m m lu n g fitr die
Königlich-Preußischen Staaten, 1848, Nr. 3065-3066, S. 375-391.
28 Kemp, E. L. History ofEducation, Lippincott Educational Series, VoL III, M.G. Brumbaugh (ed), Philadel
phia, J. B. Lippincott Company, 1901,385 p. at p. 20.
638

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII noda|a. Cilvēka pamattiesības

bērniem pienākumu apmeklēt publisko skolu29.30 Šo sistēmu pilnveidoja viņa dēls
Fridrihs II (saukts arī Fridrihs Lielais) (Friedrich II, Friedrich der Große - vācu vai.).
Tom ēr vislielākos p a n ā k u m u s obligātā skolas apmeklējuma nodrošināšanai veica Prūsijas
karalis Fridrihs Vilhelms III (Friedrich Wilhelm III - vācu vai.), kura valdīšanas laikā
izglītības jautājumi bija nodoti iekšlietu ministra kompetencē, kā rezultātā bija īstenota
plaša izglītības sistēmas reforma, piemēram, ar 1810. gadu iedibināja visu skolotāju
eksamināciju un sertificēšanu, ar 1812. gadu ieviesa skolas gala pārbaudījumus, ar 1834.
gadu obligātās izglītības ieguve kļuva par obligāto nosacījumu darbam vairākās profesijās,
pretendēšanu uz valsts civildienestu un studijām augstskolā.31 Prūsijas piemēram sekoja
arī citas vācu valstis, kā rezultātā līdz 19. un 20. gadsimta mijai analfabētisms lielākajā
daļā vācu zemēs saruka līdz pat vienam procentam.32 Ievērojot minēto, 1848. gada
Prūsijas valsts Konstitūcija ietver tiesisko pieredzi, kuras turpināšanai par labu liecina
sociālās pieredzes veiksme.
8. Juridiskajā literatūrā sastopams arī viedoklis, ka par pirmo konstitucionāla

līmeņa dokumentu, kam ir bijusi ietekme uz izglītības tiesību konstitucionalitātes
noteikšanu Eiropā, uzskatāma 1849. gada Vācijas Impērijas Konstitūcija (saukta
Frankfurtes konstitūcija vai Pāvila baznīcas konstitūcija)33.34 Šāda viedokļa izpratnes
pamatā ir vēstures norišu apzināšana. īsumā, 1848. gada revolūcija sekmēja ievērojamu
konstitucionālo jaunradi Vācu konfederācijas teritorijā.35 Tā rezultātā pieņemta
Vacijas Impērijas Konstitūcija (1849. gada 28. marts), kas izglītības tiesību noteikšanā
acīmredzami iedvesmojusies no pāris mēnešus iepriekš Prūsijas karaļa Fridriha
Vilhelma IV (Friedrich Wilhelm IV - vācu vai.) izdotās Prūsijas valsts Konstitūcijas
(1848. gada 5. decembris). Atšķirībā gan no 1849. gada Vacijas Impērijas Konstitūcijas,
kas nav piedzīvojusi praktisku tās īstenošanu,36 1848. gada Prūsijas valsts Konstitūcija,
esot pārveidota un pieņemta kā jauns dokuments 1850. gada 31. janvāri, nemainot
gan pēc būtības izglītības jautājumu regulējumu,37 bijusi spēkā līdz 1920. gadam, kad
pieņemta jauna konstitūcija.38 Tomēr nenoliedzami, ka faktam, ka 1849. gada Vacijas
29Verordnung zur Einführung der Schulpflicht Preußen 1717.
30Šēnbergs, D. Civildienesta lojalitātes koncepcijas transformācija Eiropā (1848-2008): Francijas, Vacijas un
Apvienotās Karalistes piemērs (diplomdarbs), Latvijas Universitāte, 2009,81 lpp, 19. lpp.
31Rothbard, M. N. Education. Free & Compulsory, Auburn, Alabama, Ludwig von Mises Institute [electr.
ed., PDF], 1999,34 p. at p. 14.
3JKemp, E. L. History o f Education, Lippincott Educational Series, Vol. Ill, M.G. Brumbaugh (ed.), Philadel
phia, J. B. Lippincott Company, 1901,385 p. at pp. 302-303.
33 Verfassung des Deutschen Reiches [“Paulskirchen-Verfassung”], Reichs-Gesetz-Blatt, 1849, Nr. 16, S.
101-147.
34Beiter, K. D. The Protection o f the Right to Education by International Law: Including a Systematic Analysis
ofArticle 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Leiden, Boston, Mārtiņus
NijhoffPublishers, 2006,719 p. at p. 23.
I Skat. Currie, D. P. The Constitution o f the Federal Republic of Germany, Chicago, University of Chicago
Press, 1994,426 p. at pp. 2-4.
36Skat ibidem, p. 3.
37 Verfassungsurkunde fur den Preußischen Staat [“Revidierte Verfassung”], Gesetz-Sammlung für die
Königlich-Preußischen Staaten, 1850, Nr. 3, S. 17-35.
31Verfassung des Freistaats Preußen, Gesetzsammlungfü r Preußen, 1920, Nr. 55, S. 543-558.
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Impērijas Konstitūcija noteica izglītības tiesībām pamattiesību statusu, bijusi izšķiroša
nozīme Prūsijas tiesiskās, sociālās un legistikas pieredzes turpināšanai 1919. gada Vācijas
Konstitūcijā (saukta Veimāras konstitūcija)39, kā arī citās valstīs.
9.
Salīdzinājumam tālāk sniegts 1849. gada Vācijas Impērijas Konstitūcijas, 1848. gada
Prūsijas valsts Konstitūcijas, tam sekojošās 1850. gada Prūsijas valsts Konstitūcijas, kā
arī 1919. gada Vācijas Konstitūcijas normu izglītības jautājumos vispārīgs raksturojums
un salīdzinājums.
10.1849.
gada Vācijas Impērijas Konstitūcijas 152. pants ietver pamatprincipu:
“Zinātne un mācības (Lehre - vācu vai.) ir brīvas”40, ko papildina 158. pants, nosakot,
ka profesijas izvēlē un tās apgūšanā personai ir garantēta izvēles brīvība. Valsts uzstājas
kā šīs brīvības īstenošanas garants, nosakot, ka mācīšana un audzināšana (Unterrichts
und Erziehungswesen - vācu vai.), izņemot ticības mācīšana, ir valsts uzraudzībā41(153.
pants); lai arī paredzot privātpersonām tiesības dibināt izglītības institūcijas, tomēr reizē
uzliekot pienākumu pierādīt savu kompetenci (154. pants); paredzot pienākumu dibināt
pietiekamu skaitu publisko skolu un uzliekot par pienākumu vecākiem vai aizbildņiem
nodrošināt attiecīgi bērniem vai aizbilstamajiem vismaz zemākās pamatskolas (untere
Volksschule - vācu vai.) izglītības ieguvi (155. pants); iekļaujot skolotājus valsts
civildienestā (156. pants). Reizē ar tiesisko un sociālo pieredzi, 1849. gada Vācijas
Impērijas Konstitūcija atspoguļo, vismaz minimāli, arī tobrīd aktuālos sociālās politikas
strāvojumus, proti, 157. panta pirmajā daļā aizliedzot skolas maksas (Schulgeld - vācu
vai.) noteikšanu pamatskolās un zemākās profesionālās skolās (niedere Gewerbeschulen vācu vai.) un 157. panta otrajā daļā paredzot trūkumcietējiem bezmaksas mācības visās
publiskajās skolās (öffentliche Unterrichtsanstalten - vācu vai.).
11.1848. gada Prūsijas valsts Konstitūcijas 17. pants ietver pamatprincipu: “Zinātne
un tās mācība ir brīva”42. Atšķirībā no 1849. gada Vācijas Impērijas Konstitūcijas minētā
tiesību norma uzsver zinātnes un “tās mācības” vienotību, tādējādi atspoguļojot ari
Vilhelma fon Humbolta, kas, cita starpā, bijis arī Prūsijas izglītības ministrs, idejas, kas
ir pamatā laikmetīgai izpratnei par zinātnes un augstākās izglītības vienotību. Tomēr
citādā ziņā 1848. gada Prūsijas valsts Konstitūcijas izglītības jautājumus regulējošas
normas līdzinās 1849. gada Vācijas Impērijas Konstitūcijas attiecīgajām normām.
Tā Prūsijas jaunatnes tiesības uz vispārējo valsts izglītību nodrošina ar atbilstošu
publisko institūciju izveidi (18. panta pirmā daļa), vecāki vai aizbildņi atbildīgi par
likumā paredzētās obligātās izglītības iegūšanas nodrošināšanu (18. panta otrā daļa),
privātpersonām paredzētas tiesības dibināt izglītības institūcijas, pierādot tikumisku,
39Die Verfassung des Deutschen Reichs [“Weimarer Reichsverfassung”], Reichsgesetzblatt, 1919, Nr. 152, S.
1383-1418.
40 “Die Wissenschaft und Lehre ist frei,” Verfassung des Deutschen Reiches [“Paulskirchen- Verfassung”])
Reichs-Gesetz-Blatt, 1849, Nr. 16, S. 101-147 [autores tulkojums no vācu vaL].
41 “Das Unterrichts- und Erziehungswesen steht unter der Oberaufsicht des Staats, und ist, abgesehen vom
Religionsunterricht, der Beaufsichtigung der Geistlichkeit als solcher enthoben, ” Verfassung des Deutschen
Reiches [“Paulskirchen-Verfassung”], Reichs-Gesetz-Blatt, 1849, Nr. 16, S. 101-147.
42 “Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei,” Verfassungsurkunde fü r den Preußischen Staat [“Oktroyierte
Verfassung”], Gesetz-Sammlung ß r die Königlich-Preußischen Staaten, 1848, Nr. 3065-3066, S. 375-391
[autores tulkojums no vācu vai.].
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zinātnisku un tehnisku atbilstību valsts prasībām (19. pants). Līdzīgi garantēta izglītības
kvalitāte, proti, paredzot, ka publiskās pamatskolas tāpat kā visas citas audzināšanas un
mācību iestādes (Erziehungs- un d Unterrichtsanstalten - vācu vai.) ir valsts uzraudzībā,
kā arī iekļaujot skolotājus valsts civildienestā (20. pants). 1848. gada Prūsijas valsts
Konstitūcija atšķirībā no 1849. gada Vācijas Impērijas Konstitūcijas satur tiešu norādi par
ticības mācību kā pamatskolas mācību programmas sastāvdaļu, ko uzrauga atbilstošas
reliģiskas organizācijas (21. panta otrā daļa). Salīdzinot ar 1849. gada Vācijas Impērijas
Konstitūciju, 1848. gada Prūsijas valsts Konstitūcija atspoguļo citādu sociālisma ideju
īstenošanas modeli vienlīdzības un izglītības pieejamības nodrošināšanai, proti, tieši
paredzot bezmaksas mācības publiskā pamatskolā (22. panta otrā daļa) un neizceļot
kādu atsevišķu personu grupu izglītības pieejamības nodrošināšanā.
12.1850.
gada Prūsijas valsts Konstitūcijas 20. pantā ietverts 1848. gada Prūsijas valsts
Konstitūcijas 17. pantam identiski formulēts pamatprincips: “Zinātne un tās mācība ir
brīva”43. Šīs brīvības īstenošanai 1850. gada Prūsijas valsts Konstitūcija izvēlējusies 1849.
gada Vācijas Impērijas Konstitūcijas, 1848. gada Prūsijas valsts Konstitūcijas, kā arī jaunas
tiesību normas, kas gan pēc būtības nemaina izglītības tiesību saturu, drīzāk legistiski
pilnveido tiesību normas. Tā 1850. gada Prūsijas valsts Konstitūcijas 21. pants atbilst 1849.
gadaVācijas Impērijas Konstitūcijas 155. pantam, paredzot pienākumu dibināt pietiekamu
skaitu publisko skolu un uzliekot par pienākumu vecākiem vai aizbildņiem nodrošināt
attiecīgi bērniem vai aizbilstamajiem vismaz zemākās pamatskolas izglītības ieguvi.
Savukārt 1850. gada Prūsijas valsts Konstitūcijas 22. pants atbilst 1848. gada Prūsijas valsts
Konstitūcijas 19. pantam, kas nosaka privātpersonu tiesības dibināt izglītības institūcijas.
Tāpat atbilst pienākums nodrošināt bezmaksas mācības publiskā pamatskolā (23. panta
piektā daļa). Pilnveidotas tiesību norm as par valsts īstenojamo uzraudzību pār izglītības
institūcijām (23. panta pirm ā daļa), precizēts publisko skolotāju (öffentliche Lehrer vācu vai.) tiesību saturs, paredzot tiem ierēdņu tiesības un pienākumus (23. panta otrā
daļa), tāpat precizētas norm as ticības mācības sakarā, proti, saistot publisko pamatskolu
izveidi ar nepieciešamību ņem t vērā konfesionālo piederību (24. panta pirmā daļa),
ticības mācības vadīšanu nododot attiecīgajām reliģiskajām organizācijām (24. panta
otrā daļa). Precizēti jau iepriekš 1848. gada Prūsijas valsts Konstitūcijā regulēti jautājumi
par pašvaldību pienākum iem pamatskolu izveidē un pārvaldīšanā, kā arī valsts atbalsta
piešķiršanas nosacījumu noteikšana (25. panta pirmā daļa).
13.1919. gada Vācijas Konstitūcijas 142. pants pārņem jau 1850. gada Prūsijas valsts
Konstitūcijas iedibināto izglītības pamatprincipu, pilnveidojot to: “Māksla, zinātne un
to mācība ir brīva. Valsts nodrošina to aizsardzību un rūpējas par tām.”44 Ievērojami,
ka minētā norm a ievada atsevišķu sadaļu “Izglītība un skola” (Bildung und Schule vācu vai.), tādējādi pasvītrojot Vilhelma fon Humbolta ideju par izglītības un zinātnes
43“Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei,” Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat [“Oktroyierte
Verfassung”], Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat [“Revidierte Verfassung”], Gesetz-Sammlung
für die Königlich-Preußischen Staaten , 1850, Nr. 3, S. 17-35.
44“Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer
Pflege teil,” Die Verfassung des Deutschen Reichs [“Weimarer Reichsverfassung”], Reichsgesetzblatty 1919,

Nr. 152, S. 1383-1418.
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vienotību un izglītības (Bildung - vācu vaL) (konstitucionālos priekštečos neizmantots
jēdziens) kā personas veidojošo procesu nozīmīgumu. Tikai 18. gadsimta otrajā pusē
vārdu “Bildung” sāka attiecināt uz izglītojamās personas veidošanas aspektu, tomēr
joprojām pēc vācu filozofa Mozus Mendelszona45 (1729-1786) ieskatiem šis vārds
bijis vērtējams kā jaunpienācējs vācu valodā, esot bijis sastopams vien literatūrā un
parasti ļaudis to nesapratuši Vien 19. gadsimta otrajā pusē šo aspektu vispārīgi atzina
par vienu no patstāvīgajām šī vārda nozīmēm (Jākoba un Vilhelma Grimmu Deutsche
Wörterbuch dotas četras nozīmes, tās latīniski raksturojot: 1) imago, 2) forma, 3) cultus
animi, humanitas, 4) formatio, institutio). Sākotnēji vārds attiecināts uz personas ārējā
izskata veidošanu; vācu teologs un mistiķis Jākobs Bēme46 (1575-1624) vārda nozīmi
paplašināja, ietverot tajā arī personas garīgo veidošanas aspektu; Gotfrīds Vilhelms
Leibnics47 (1646-1716) pievienoja vārdam metafizisku nozīm i Pirmais, kas vārdu
“Bildung” lieto izglītojošā kontekstā, ir vācu dzejnieks Fridrihs Gotlībs Klopštoks*
(1724-1803). Tomēr par šādas nozīmes vispārēju atzīšanu jāpateicas tādu vācu dzejnieku
kā Kristians Firhtegots Gelerts49 (1715-1769) un Kristofs Martins VHands50(1733-1813)
un arī kā Johana Gotfrīda fon Herdera51 (1744-1803) darbiem, kur vārds “Bildung”
lietots evolucionējošā nozīmē.52
14.1919.
gada Vācijas Konstitūcija pārņem ari jau 1849. gada Vācijas Impērijas
Konstitūcijas, 1848. gada Prūsijas valsts Konstitūcijas, tam sekojošās 1850. gada Prūsijas
valsts Konstitūcijas noteiktās garantijas izglītības tiesību īstenošanai, tai skaitā, nosakot
kompetenču sadalījumu publisko izglītības iestāžu dibināšanā (143. panta pirmā
daļa), paredzot skolotājiem ierēdņa tiesības un pienākumus (143. panta trešā daļa),
nododot skološanos valsts uzraudzībā (144. pants). Pilnveidotas normas par izglītības
obligātumu un izglītības pieejamību, proti, nosakot vispārēju skološanās pienākumu līdz
astoņpadsmit gadu vecumam, kas ilgst vismaz astoņus gadus pamatskolā un tam sekojošā
tālākizglītības skolā (Die anschließende Fortbildungsschule - vācu vaL) un paredzot,
ka mācīšanās un mācību līdzekļi (Die Lernmittel - vācu vai.) publiskās pamatskolās
un tālākizglītības skolās ir bezmaksas (145. pants). Tāpat precizētas un pilnveidotas
normas par izglītības iestāžu dibināšanu, nostiprinot publisko skolu sistēmas vienotību;
paredzēta publisko skolu pieejamība pēc spējām un vajadzībām, ievērojot diskriminādjas
aizlieguma apsvērumus (146. panta pirmā daļa) un reliģiskos apsvērumus (147. panta
otrā daļa). Ticības mācības jautājumi risināti, nosakot tiesības dibināt publiskās skolas
atbilstoši personu, kam ir bērna audzināšanas tiesības, pārliecībai - reliģiskajai vai
45 Moses Mendessohn - vācu vaL
46 Jakob Böhme - vācu vaL
47 Gottfried Wilhelm Leibniz - vācu vaL
“ Friedrich Gotdieb Klopstock - vācu vaL
49 Christian Fürchtegott Geliert - vācu vaL
50Christoph Martin Wieland - vācu vaL
51 Johann Gottfried von Herder - vācu vaL
52 Nordenbo, Sv. E. “Bildung and the Ihinking of B ild u n g Educating Humanity. Bildung in Postmodemtļ,
L Lovlie, KL P. Mortensen and Sv. E. Nordenbo (eds.), Oxford, Blackwell Publishing, 2003, pp. 25-36 at pp25-26. Par vārda “Bildung” saturu un vēsturisko attīstību izvērsti skat Gadamers, H.-G. Patiesība un metode,
tulkojis I. Šuvajevs, Rīga, Jumava 1999,508 lpp., 22.-31. lpp.
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citādai (147. panta otrā daļa). 1919. gada Vācijas Konstitūcija sociālisma idejās gājusi
daudz tālāk nekā 1849. gada Vācijas Impērijas Konstitūcija, 1848. gada Prūsijas valsts

Konstitūcija un tam sekojošā 1850. gada Prūsijas valsts Konstitūcija, proti, bez jau
konstitucionāla pienākuma nodrošināt ari mādbu līdzekļus bezmaksas, paredzēts valsts
atbalsts izglītības turpināšanai vidusskolā un augstskolā spējīgām, tomēr mazturīgām
personām, piešķirot vecākiem pabalstu audzināšanai līdz izglītības iegūšanai (146. panta
trešā daļa). Turklāt vienlīdzības nodrošināšanā izglītības pieejamības jautājumos 1919.
gada Vacijas Konstitūcija līdzinās 1849. gada Vācijas Impērijas Konstitūcijai
15. Izglītības tiesību konstitucionalitātes pirmsākumu apzināšana būtu nepilnvērtīga, ja
vismazvispārīgi nebūtu pieminēta Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (turpmāk PSRS) 1936. gada konstitūcija. Tā ir pirmā konstitūcija, kas satur augstvērtīgu tiesību
normu, kas ne tikai konstiturionalizē izglītības tiesības, bet, kas ir daudz svarīgāk, nosaka
tuvu maksimumam iespējamos līdzekļus šo tiesību īstenošanai53 Iespējams tieši šādi
apsvērumi bijuši par pamatu juridiskajā literatūrā izskanējušam apgalvojumam, ka tā ir
pirmā konstitūcija, kas tiešā tekstā valstij nosaka pienākumu nodrošināt izglītības tiesības.54
Vairāk šis dokuments būs analizēts šī komentāra sadaļā “Satversmes 112. panta ģenēze”.

3. Izglītības tiesības starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos
16. Satversmes 112 . panta pamatā ir Latvijas Republikai saistošie starptautiskie
cilvēktiesību dokumenti, konkrēti, tie ir Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 26. pants,55
Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. pants un
Konvencijas par bērna tiesībām 28. pants56, kas tādēļ detalizēti būs analizēti turpmāk
sadaļā, kas veltīta Satversmes 112. pantā ietverto tiesību normu analīzei, tomēr ari citi
Latvijas Republikai saistošie starptautiskie cilvēktiesību dokumenti, ievērojot Satversmes
89. pantu, iespaido Satversmes 112. panta piemērošanu. Ievērojot minēto, šīs sadaļas
mērķis ir vispārīgi raksturot izglītības jautājumus regulējošos Latvijas Republikai
saistošos starptautiskos cilvēktiesību dokumentus, kuriem ir nozīme Satversmes 112.
panta saturisko aprišu noteikšanā.
17. Starptautiskos cilvēktiesību dokumentus nosacītivar iedalīt pēc to satura - vispārējos
un speciālos, turklāt speciālos var dalīt pēc tā, kādu konkrētu jautājumu tas regulē vai
kādas konkrētas personu grupas tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai tas kalpo.57
Šādam dalījumam ir nozīme, gan lai izprastu katras konkrētās starptautiskā cilvēktiesību
dokumentā ietvertās tiesību normas vietu tiesiskajā sistēmā, gan ari lai spriestu par dažādu
starptautisko cilvēktiesību dokumentu tiesību normu savstarpējo savietojamību.
a Skat PSRS 1936. gada konstitūcijas 121. pantu.
54Beiter, K. D. The Protection o f the Right to Education by International Law: Including a Systematic Analysis
ofArticle 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Leiden, Boston, Mārtiņus
NijhoffPublishers, 2006,719 p. at p. 23.
BVispārējā cilvēktiesību deklarācija [nav oficiālas publikācijas latviešu valodā].
54Konvencija par bērna tigsīhām [LR starptautiskais līgums, nav oficiālas publikācijas latviešu valoda, Aug^^ās Padomes apstiprināts 1991. gada 4. septembri].
57Beiter, K. D. The Protection o f the Right to Education by International Law. Including a Systematic Analysts
°fArticle 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Leiden, Boston, Martmus
NijhoffPublishers, 2006,719 p. at p. 87.
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18. Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 26. pants, Starptautiskā pakta par
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. un 14. pants, kā ari, ievērojot Latvijas
reģionālo piederību, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijas
Pirmā protokola 2. pants58 vērtējams kā vispārēja satura starptautisko cilvēktiesību
dokumentu izglītības jautājumus regulējošas normas. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
ir pirmais starptautiskais cilvēktiesību dokuments, kas, lai arī formāli ir deklaratīvs
dokuments,59 tomēr kalpo kā norāde uz izglītības tiesību dabu (izglītības tiesības ir
vispārējas tiesības) un šo tiesību aizsardzības līmeņa minimumu. Eiropas Cilvēka tiesību
un pamatbrivību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 2 . pants ir saīsināta Vispārējās
cilvēktiesību deklarācijas 26. panta un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām
tiesībām 18. panta ceturtās daļas (nostiprina ģimenes lomu bērna audzināšanā) versija.
Savukārt Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13.
pants atspoguļo laikmetīgu izpratni par Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā ietverto. Tas gan
precizē izglītības tiesības, gan ari norāda uz jau Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā ietverto
principu par valsts pienākumu nodrošināt sasniegto cilvēktiesību aizsardzības līmeni
Praktiskā nosacījuma izpausme - aizliegums izmantot kādu tiesību aktu - starptautisku
vai nacionālu - kā argumentu iepriekš atzīta cilvēktiesību satura vai iepriekš noteiktu
cilvēktiesību aizsardzības iespēju samazināšanai arī tad, ja cilvēktiesību aizsardzības
līmenis ir augstāks, nekā to nosaka valsts ratificētie vai citādi par saistošiem atzītie
starptautiskie cilvēktiesību dokumenti. Tāpat tas ieskicē cilvēktiesību aizsardzības līmeņa
celšanas iespējas kā bezmaksas augstākās izglītības ieviešana, izglītojamo atbalsta sistēmu
izveide un pilnveide un izglītības institūciju un tā personāla atbilstošs nodrošinājums,
kas atbilst laikmetīgai izpratnei par izglītību un tās lomu demokrātiskā valstī. Kopumā
minētās starptautisko cilvēktiesību dokumentu normas veido pamatu, uz kura balstāma
laikmetīgas demokrātiskas valsts tiesiskā sistēma, nosakot izglītības tiesību saturu.
19. Konvencija pret diskrimināciju izglītībā, kā arī, ievērojot Latvijas reģionālo
piederību, Eiropas reģiona konvencija par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar
augstāko izglītību60, ir piemērs speciāla satura starptautisko cilvēktiesību dokumentiem,
kas vērsti uz konkrētu jautājumu regulēšanu izglītības tiesību jomā. Minētie starptautiskie
cilvēktiesību dokumenti izvērš vispārēja satura starptautisko cilvēktiesību dokumentu
izglītību regulējošajās normās ietverto diskriminācijas aizlieguma principu, nodrošinoties
katrs savā veidā pret iespējamajām diskriminācijas izpausmēm.
58 Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijas Pirmais protokols: LR starptautiskais
līgums, Latvijas Vēstnesis, 1997.13. jūnijs, №. 143/144 (858/859).
59 Vispārējā cilvēktiesību deklarācija ir veidota kā deklaratīvs starptautiskais cilvēktiesību dokuments, kas
formāli neuzliek valstīm pienākumus, un tā piemērošanu neuzrauga kāda ANO institūcija, tomēr minētais
nemazina Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas nozīmīgumi! gan dtu s ta r p ta u tis k o cilvēktiesību dokumentu
satura noteikšanā, gan ari cilvēktiesību ietveršanā nacionālajā tiesiskajā sistēmā. Par Vispārējās cilvēktiesību
deklarācijas juridisko raksturu skat vairāk, piemēram: The Universal Declaration o f Human Rigts: a Commen
tary, A. Eide, G. Alfredsson, G. Melander, L. A. Rehof and A. Rosas, with the collaboration ofTh. Swinehart
(eds.), Oslo, Scandinavian University Press, 1992,474 p at pp. 6-7; Robertson, A.H., Merrills, J.G. Human
Rights in the World. An Introduction to the Study o f the International Protection o f Human Rights, Manchester,

New York, Manchester University Press, 1996,355 p. at p. 29.
60 Eiropas reģiona konvencija par to kvalifikāciju attīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību: LR s ta r p ta u tisk a is
līgums, Latvijas Vēstnesis, 1999.26. maijs, Nr. 171/172 (1631/1632).
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20. Konvencijas par bērna tiesībām 23. panta trešā un ceturtā daļa, 28., 29., 32. pants,
Starptautiskās konvencijas par jebkuru rasu diskriminācijas izskaušanu 5. panta (v)
apakšpunkts,61 Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 10., 14.
panta otrās daļas (d) apakšpunkts, 16. panta pirmās daļas (e) apakšpunkts,62Konvencijas
par bēgļa statusu 4. un 22. pants ,63 Konvencijas par bezvalstnieka statusu 22. pants,64
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 24. pants® vērtējami kā speciāla
satura starptautisko cilvēktiesību dokumentu, kas vērsti uz kādas konkrētas personu
grupas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, izglītības tiesības regulējošo normu
piemērs. Minētie starptautiskie cilvēktiesību dokumenti ir piemērs tam, kā nodrošina
diskriminācijas aizlieguma principu izglītības tiesību sakarā attiecībā uz mazāk
aizsargātām personu grupām, vai nu atkārtoti norādot uz valsts pienākumu nodrošināt
izglītības tiesību minimumu, ko satur vispārēja satura starptautisko cilvēktiesību
dokum entu izglītību regulējošajās normas, vai arī paredzot valstij papildu pienākumus
izglītības tiesību īstenošanā.
21. Minētais Latvijas Republikai saistošo starptautisko cilvēktiesību dokumentu,
kuriem ir nozīme Satversmes 112. panta saturisko aprišu noteikšanā, uzskaitījums nav
izsmeļošs, vien ilustratīvs. Tomēr tas dod pietiekamu ieskatu par to, cik ietilpīgs un reizē
dinamisks ir Satversmes 112. panta saturs.

4. Izglītības tiesības Eiropas Savienībā66
4.1. K om petenču sadalījums
22. Lisabonas līguma67 spēkā stāšanās praktiski nav mainījusi Eiropas Savienības lomu
izglītībasjautājumos, tikai precizējusi jau pastāvošo kārtību- Līguma par Eiropas Savienības
darbību 6. panta (e) apakšpunkts paredz, ka attiecībā uz “izglītību, arodmādbām, jaunatni
un sportu” Eiropas “Savienības kompetencē ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai
papildinātu dalībvalstu darbības”. Iepriekš minētais kopā ņemts ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību 2 . panta piekto daļu un 4. panta pirmo daļu nozīmē to, ka ā joma ietilpst
Eiropas Savienības dalībvalstu ekskluzīvajā kompetencē un ka Eiropas Savienības darbība
šajājomā nevar aizstāt šo kompetenci, un tātad ari šajā jomā Eiropas Savienības pieņemti

“ Starptautiskā konvencija par jebkuru rasu diskriminācijas izskaušanu [LR starptautiskais līgums, nav
oficiālas publikācijas latviešu valodā, Augstākās Padomes apstiprināts 1990. gada 4. maijā].
BKonvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu [LR starptautiskais Ilgums, nav oficiālas pub
likācijas latviešu valoda, Augstākās Padomes apstiprināts 1990. gada 4. maijā].
8 Konvencija par bēgļa statusu: LR starptautiskais līgums, Latvijas Vēstnesis, 1997. 4. jūlijs, Nr. 171/174
(886/889).
MKonvencija par bezvalstnieka statusu: LR starptautiskais līgums, Latvijas Vēstnesis, 1999.5. oktobris, Nr.
325/327 (1785/1787).
6 Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām: LR starptautiskais līgums, Latvijas Vēstnesis, 2010.17.
februāris, Nr 27 (4219).
“ Par minēto jautājumu vairāk skat: Jarinovska, K. “Izglītības tiesības* 'Zinātniskās darbības un kultūras
jwna” Eiropas tiesības, 2. papildinātais izdevums, T. Jundža red., Rīga, Juridiska koledža, 2007, 510l -540.;
553.-556. Ipp.
° Lisabonas I-īgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibinašanas līgumu,
Oficiālais Vēstnesis C 306,2007.17. decembris.
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saistoši tiesību akti "nevar būt par iemeslu dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanai”68. Pilnīgi
respektējama atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. panta pirmajai daļai ir
dalībvalstu atbildība "par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju, kā arī kultūru un
valodu dažādību” un atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 166. panta pirmajai
daļai dalībvalstu atbildība par "arodmācību saturu un organizāciju”. Piebilde par noteiktu
atbildības sfēru pilnīgu respektēšanu nepieciešama, ņemot vērā izglītības jomas visaptverošo
raksturu, kā rezultātā atsevišķi izglītības jautājumi skar vai nu Eiropas Savienības ekskluzīvo
vai ari dalīto kompetenci, un tādēļ tie ir pakļauti pilnībā vai daļēji Eiropas Savienības
tiesiskajam regulējumam. īpatns kompetenču dalījums ir izveidots attiecībā uz atsevišķiem
zinātniskās darbības jautājumiem. Tā kā, no vienas puses, zinātniskā darbība pieder pie
izglītības jomas kā neatņemama tās daļa (zinātnē pamatotas studijas, humboltiskā studiju
un pētniecības vienotība) bet, no otras puses, veido Eiropas Savienības un tās dalībvalstu
attīstības pamatu, sevišķi svarīgi Eiropas Savienībai aspekti “kā darbību veikšana zinātniskās
izpētes, tehnoloģiju attīstības un kosmosa jomā, jo īpaši, nosakot un īstenojot programmas”0
nodalīti Eiropas Savienības paralēlajā ekskluzīvajā kompetencē. Šīs kompetences īstenošana
aizliedz Eiropas Savienībai Uegt dalībvalstīm īstenot savu kompetenci.70
23. Šāds kompetenču sadalījums tikai norāda uz izmantojamiem līdzekļiem Eiropas
Savienības mērķu izglītības jautājumos sasniegšanai, nevis izslēdz izglītības jomu no
Eiropas Savienības ietvaros īstenojamo mērķu klāsta. Atbilstoši Līguma par Eiropas
Savienības darbību preambulai Eiropas Savienības dalībvalstis ir apņēmušās "attīstīt
visaugstāko iespējamo zināšanu līmeni, nodrošinot savām tautām plašas iespējas
iegūt izglītību un to pastāvīgi papildināt”. Minētais mērķis līdz ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību 9. pantu, kas paredz, ka, R[n]osakot un īstenojot savu politiku un
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas (..) ar izglītības, mācību (..) līmeņa
paaugstināšanu”, rada pienākumu Eiropas Savienībai, tai skaitā tās dalībvalstīm, tiesību
uz izglītību īstenošanā ne tikai ievērot cilvēktiesību aizsardzības principu attiecībā uz
sasniegtā aizsardzības līmeņa nepārtrauktu nodrošināšanu, bet arī pienākumu sasniegto
līmeni celt. Šādā veidā Eiropas Savienība prasībās pārsniedz Starptautisko paktu par
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, piešķirot noteiktību prasībai pēc
progresa attiecīgajos jautājumos. Tātad arī Satversmes 112. pantā noteikto pamattiesību
īstenošanas nodrošināšana ir pakļauta šīm prasībām, lai arī līdzekļu izvēle šo prasību
izpildei joprojām ir Latvijas kompetencē.
24. Tipiskākais veids, kā Eiropas Savienība atbalsta, koordinē un papildina dalībvalstu
darbības izglītības jautājumos, ir finansējuma instrumenti. Līguma par Eiropas
Savienības darbību 165. panta otrajā daļā un 166. panta otrajā daļā minēti konkrēti mērķi
izglītības jautājumos, kuru sasniegšanai vēlama Eiropas Savienības rīcība. Tomēr arī no
Eiropas Savienības dalībvalstīm sagaidāms ieguldījums izglītībā. Lai īstenotu Eiropas
Savienības mērķi - zinātnes un tehnoloģiju attīstību -, 2000. gadā Komisija, vērtējot
Eiropas Savienības un atsevišķi katras Eiropas Savienības dalībvalsts devumu zinātnes
un inovāciju attīstībai Eiropas Savienības līmenī, izvirzīja vairākus uzdevumus, tai skaitā
“ Līguma par Eiropas Savienības darbību 2. panta piektās daļas 2. rindkopa.
69 Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. panta trešā daļa.
70 Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. panta trešā daļa.
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izveidot finansiāli nodrošinātu un tiesiski aizsargātu Eiropas pētniecības telpu.71 Šos
uzdevumus caurmērā apstiprināja tajā pašā gadā Lisabonas Eiropadome, izvirzot mērķi
lidz 2010. gadam “kļūt par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko zināšanu ekonomiku
pasaulē”72.73 Barselonas Eiropadome 2002. gadā precizēja Lisabonas Eiropadomes
izvirzītos mērķus, nosakot, ka pētniecības un tehnoloģiju attīstība panākama ar
zinātniskās darbības (zinātnes, pētniecības un inovāciju) nacionālā finansējuma
palielināšanu, kam līdz 2010. gadam jābūt vismaz 3% no iekšzemes kopprodukta,
ko veido 2/3 privātpersonu investīcijas un attiecīgi 1/3 valsts finansējuma jeb 1% no
iekšzemes kopprodukta .74 Ņemot vērā universitāšu būtisko nozīmi Eiropas pētniecības
telpā, kā arī ievērojot uzdevumu investīciju apjomam zinātniskajā darbībā, no 2010. gada
Eiropas Savienības valstīm jāatvēl augstākajai izglītībai ik gadu vismaz 2% no iekšzemes
kopprodukta.75 2010. gadā jaunpieņemtā Eiropas Savienības stratēģija “Eiropa 2020"
turpina virzību iepriekš nosprausto mērķu sasniegšanai, palielinot Eiropas Savienības
un tās dalībvalstu pienākumu apjomu izglītības jautājumos un uzsverot šo pienākumu
nozīmīgumu arī ekonomiskās recesijas jeb kā stratēģijā teikts “krīzes” risināšanai.76
25. Stratēģijā “Eiropa 2020” izteikts nosodījums Eiropas Savienības dalībvalstīm,
kas joprojām atpaliek ieguldījuma zinātniskajā darbībā (zinātnē, pētniecībā un
inovācijās) ziņā no Amerikas Savienotajām Valstīm un Japānas, nodrošinot vidēji
zem 2% no iekšzemes kopprodukta, kurpretim Amerikas Savienotajās Valstīs
ieguldījuma apmērs ir 2,6%, bet Japānā 3,4%.77 Līdz ar to saglabāts dalībvalstu
pienākums uzlabot zinātniskās darbības veikšanai nepieciešamos apstākļu, tai skaitā
71Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions. Towards a European Research Area, COM (2000) 6 final, 18
January 2000. Available on the internet at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2
000:0006:FIN:EN:PDF. Last visited at 24 April 2010.
” “(T]o become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world (..)" Lisbon
European Council, Presidency Conclusions, 23 and 24 March 2000, $ 5. Available on the internet at: http://
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-rl.en0.htm. Last visited at 24
April 2010.
71Skat. Lisbon European Council, Presidency Conclusions, 23 and 24 March 2000. Available on the internet
at: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-rl.en0.htm. Last visited
at 24 April 2010.
74Barcelona European Council, Presidency Conclusions, 15 and 16 March 2002, § 47. Available on the in
ternet at: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf. Last visited
at 24 April 2010.
75Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. īstenojot universitāšu programmu modernizācijas
programmu: izglītība, pētniecība un jauninājumi, COM(2006) 208,2006. gada 10. maijs. Pieejams internets:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0208:FIN:LV:PDF. Skatīts 2010.24. aprīlī.
Vairāk par finansēšanas jautājumiem skat.: Jarinovska, K. Informācijas atklātības princips un tā galējā robeža:
teorijas īstenošana praksē (diplomdarbs; promocijas darbs), Rīga, Latvijas Universitāte, 2009,267 lpp.
* Communication from the Commission. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Indusive Growth.
COM (2010) 2020, 3 March 2010, 32 p. Available on the internet at: http://europa.eu/press_room/pdf/compkt_en_barroso 007 - europe 2020 - en version.pdf. Last visited at 10 January 2011; European Parliament
resolution of 16 June 2010 on EU 2020; Conclusions of the European Council, EUCO13/10,17 June 2010.
77Communication from the Commission. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Indusive
Growth. COM (2010) 2020,3 March 2010,32 p. at p. 10. Available on the internet at: http://europa.eu/press_
room/pdf/complet_en_barroso___007_-_europe_2020_-_en_version.pdf. Last visited at 10 January 2011.
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nodrošinot finansējuma - publiskā un privātā - palielināšanu vismaz 3% no iekšzemes
kopprodukta.78 Dalībvalstis kritizētas arī izglītības satura apguves un izglītības pakāpju
ieguves jautājumu sakarā. Par nepieņemamiem uzskatāmi šādi rādītāji: ka ceturtdaļai
skolēnu ir vājas lasītprasmes iemaņas; ka viens no septiņiem jauniešiem pārāk agri
pārtrauc izglītoties; ka vairāk kā 50% izglītības pakāpe neatbilst tirgus prasībām; ka
augstāko izglītību ieguvuši mazāk kā viens no trim 25-34 gadu vecumā, kurpretim
Amerikas Savienotajās Valstīs tās ieguvēju ir 40%, bet Japānā vairāk kā 50%.79Ievērojot
minēto, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pienākums: nodrošināt efektīvu ieguldījumu
visu pakāpju izglītības sistēmā, sākot ar pirmsskolas un beidzot ar terciāro izglītību;
pilnveidot izglītības saturu; samazināt pāragro izglītošanās pārtraukšanu līdz 10%80
un panākt, ka vismaz 40% jaunākās paaudzes ir augstākā izglītība81; veicināt izglītības
sistēmas atvērtību, kas atbilst Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas
prasībām pēc izglītības pieejamības82, un saturīgumu, kas atbilst Ekonomisko, sociālo
un kultūras tiesību komitejas prasībām pēc izglītības pieņemamības83 un izglītības
pielāgošanās spēju nodrošināšanas84. Izglītības saturam jābūt orientētam uz jaunradi,
inovācijām un uzņēmējdarbību.85 Stratēģijā “Eiropa 2020” aizrādīts uz to, ka atbilstoši
Šanhajas indeksam labāko universitāšu divdesmitniekā ir tikai divas Eiropas Savienības
universitātes,86 kādēļ dalībvalstīm ieguldījums zināšanās jāpadara par prioritāti, tai
skaitā izmantojot dažādus finanšu instrumentus, lai veicinātu privātpersonu investīcijas
zinātniskajā darbībā; jāreformē zinātniskās darbības sistēma, veicinot ekselenci un
pārdomātu specializāciju (smart specialisation - angļu vai.), kas galvenokārt nozīmē
līdzekļu koncentrāciju, dublēšanās izskaušanu un specializēšanās noteikšanu ne vien
pēc nacionālām, bet arī Eiropas Savienības interesēm87; jānodrošina gan nozīmīgu
zinātnieku skaita pieaugumu vispār, gan arī matemātikas un inženierzinātņu studiju
programmu beidzēju skaitu; jāveic nepieciešamais Eiropas Savienības līmeņa
universitāšu, pētniecības un biznesa savstarpējās sadarbības pastiprināšanai.88
78 Communication from the Commission. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth.
COM (2010) 2020,3 March 2010,32 p. at pp. 8-9. Available on the internet a t http://europa.eu/press_room/
pdf/complet_en_barroso__ 007_-_europe_2020_-_en_version.pdf. Last visited at 10 January 2011.
79 Ibidem, p. 10.
80 Ibidem, p. 3.
81 Ibidem.
82 General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13), United Nations, Economic and Social Council,
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/10,8 December 1999, § 6 (b).ï ifr
83 Ibidem, § 6 (c).
84 Ibidem, § 6 (d).
85 Communication from the Commission. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive
Growth. COM (2010) 2020,3 March 2010,32 p. at p. 11. Available on the internet at: http://europa.eu/press_
room/pdf/complet_en_barroso__ 007_-_europe_2020_-_en_version.pdf. Last visited at 10 January 2011.
MIbidem, p. 10.
87 Par pārdomātu specializāciju skat., piemēram, Eurosfaire, Varblane, U., Ukrainksi, K., Masso, J. Is Smart
Specialisation a Toolfor Enhancing the International Competitiveness o f Research in CEE Countries within ERA!
Available on the internet at: http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1292235415_smart_specialization_varb-

lane_urainski_masso.pdf. Last visited at 10 January 2011.
88 Communication from the Commission. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive
Growth. COM (2010) 2020,3 March 2010,32 p. at p. 11. Available on the internet at: http://europa.eu/press_
room/pdf/complet_en_barroso___007_-_europe_2020_-_en_version.pdf. Last visited at 10 January 2011.
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26. Latvijas vismaz form ālo virzību Eiropas Savienības noteikto finanšu līdzekļu
pieejamības nodrošināšanai raksturo Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrā daļa, kas
paredz: “Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz
ikgadēju finansējuma pieaugum u zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no
iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz
vismazvienu procentu no iekšzemes kopprodukta,” kā ari Augstskolu likuma 78. panta septītā
daļa, kas pieņemta ar 2011. gada 14. jūlija grozījumiem un kas paredz: “Ministru kabinets,
iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz ikgadēju finansējuma
pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes
kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz
vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta.” Pēdējā tiesību norma gan atbilstoši
Augstskolu likuma pārejas noteikum u 35. punktam stājas spēkā tikai 2013. gada 1. jūnijā,
tātad tās īstenošana paredzēta tikai ar 2014. gada valsts budžetu.

4.2. Izglītības pieejamība Eiropas Savienībā
27. Viens no iem esliem izglītības jautājum u un Eiropas Savienības ekskluzīvajā vai
dalītajākompetencē ietilpstošo jautājum u saskarsmes punktu regulēšanai ir nepieciešamība
nodrošināt diskriminācijas pilsonības dēļ izskaušanu, ko paredz Līguma par Eiropas
Savienības darbību 18. pants. Tas skar arī izglītības pieejamības jautājumus, kas ir ari
neatņemama Satversmes 112. panta sastāvdaļa, kā rezultātā Eiropas Savienības noteiktā
tiesiskā kārtība ietekm ē Satversmes 112. panta saturu un arī tā īstenošanu. Proti, izglītības
pieejamība Eiropas Savienībā nodrošinām a trīs personu grupām - darba ņēmēju bērniem
un ģimenes locekļiem, darba ņēm ējiem un studēt gribošajiem un studējošajiem.89 Tā kā
katras grupas iesaiste personu brīvā apritē ir atšķirīga, atšķiras ari prasības nodrošināt
izglītības pieejamību. Ievērojot m inēto, šim aspektam būs veltīta detalizētāka analīze šī
komentāra sadaļā “Satversmes 112. pants Eiropas Savienības tiesību kontekstā”.

5. Izglītības tiesības citu valstu konstitūcijās
28. Salīdzinošāmetodeļauj atklātganatsevišķuempīrisku elementu,gan vispārinājumu
nošķirošās īpatnības, gan arī savstarpējās sakarības. Lai gan, kā pareizi norāda teorētiķi,
salīdzinošā m etode bieži vien ir viena no sarežģītākajām, jo ir problemātiski noteikt
striktus, šo m etodi regulējošus noteikum us, piemēram, attiecībā uz salīdzināšanas objektu
un salīdzināšanai izm antojam o avotu izvēli, tomēr salīdzinošās metodes priekšrocība
ir līdzību vai atšķirību identificēšana sistēmās, kuras citādi šķiet attiecīgi atšķirīgas vai
līdzīgas.90Ievērojot m inēto, izglītības tiesību citu valstu konstitūcijās analīze, neeksistējot
* Minēto personu tiesības uz izglītību Latvijā nodrošina Izglītības likuma 3. panta pirmās daļas 3. un 4.
punkts, pielīdzinot tās Latvijas Republikas pilsoņa tiesībām.
Skat, piemēram: Gutteridge, H. C. Comparative Law: an Introduction to the Comparative Method of Legal
Study and Research, Cambridge, Cambridge University Press, 1946,208 p.; Pfersmann, O. “Le droit comparé
comme interprétation et comme théorie du droit”, Revue internationale de droit comparé, VoL 53, Numéro 2
(2001), pp. 275-288; Zweigert, K., Koetz, K. Introduction to Comparative Law, translated by T. Weir, 3"1ediüon>Oxford, Oxford University Press, 1998,714 p. Par salīdzinošās metodes izmantošanu, arī tiesību normu
®terpretādjā, šī komentāra autore vairāk analizējusi Jarinovska, K., Buka, A. “Tiesību normu tulkošana un
tās pilnveidošanas iespējas”, Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 1999.28. oktobris, Nr. 37 (144).
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striktiem salīdzināšanas noteikumiem, būtu gan bezjēdzīga, gan arī varētu radīt maldīgu
priekšstatu par attiecīgās analīzes saistību ar Satversmes 112. panta saturu. Tādēļ šajā
sadaļā būs ieskicēti iespējamie salīdzināšanas pamati, minēti salīdzināšanai izmantojamo
ārvalstu konstitūciju izglītības jautājumus regulējošo normu un to pretmetu piemēri, kā
arī vispārīgi izklāstīts minēto normu saturs.
29. Salīdzināšanai ar Satversmes 112. pantu būs izvēlētas Čehijas, Igaunijas un
Lietuvas konstitūciju izglītības jautājumus regulējošās normas, jo Čehijai, Igaunijai un
Lietuvai ir Latvijai līdzīga tiesiskā pieredze izglītības tiesību jomā, piederot Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības okupētajām teritorijām un tās satelītvalstīm Varšavas
pakta ietvaros, līdzīga ir arī šo tiesisko sistēmu izglītības jautājumos attīstība, kā rezultātā
sasniegtais izglītības tiesību aizsardzības līmenis ir salīdzināms. Savukārt pretmetam
būs minēta Vācijas, Francijas un Itālijas konstitucionālā pieredze izglītības jautājumos,
jo, lai arī tās tāpat kā Latvija pieder vienam reģionam, ir Eiropas Padomes un Eiropas
Savienības dalībvalstis, kādēļ tām ir Latvijai līdzīgas starptautiskās saistības izglītības
tiesību jautājumos, tomēr to tiesiskā pieredze izglītības tiesību jomā atšķiras, atšķiras
arī šo tiesisko sistēmu izglītības jautājumos attīstība, kā rezultātā sasniegtais izglītības
tiesību aizsardzības līmenis, ja arī ir ņemams vērā, tomēr nav salīdzināms.
30. Čehijas Pamattiesību un brīvību hartas 33. pants veidots, izmantojot starptautiskos
cilvēktiesību dokumentus. Tā pamatā ir Starptautiskā pakta par ekonomiskajām,
sociālajām un kultūras tiesībām 13. pants, ko uzskatāmi apliecina abu normu saturiskā
līdzība, tai skaitā iekļauto izglītības jautājumus regulējošo tiesību normu formulējumu
un secības līdzība. Tāpat minētās normas izstrādē ievērota arī Konvencija par bērna
tiesībām, tai skaitā norma par tiesībām lietot dzimto valodu (30. pants), un Konvencija
pret diskrimināciju izglītībā, tai skaitā norma par tiesībām lietot vai mācīt dzimto
valodu (5. panta pirmās daļas (c) apakšpunkts). Līdz ar to Čehijas Pamattiesību un
brīvību hartas 33. pants paredz tiesības uz izglītību; bezmaksas visu pakāpju izglītību,
tai skaitā arī augstāko izglītību tiem, kam ir atbilstošas spējas; izglītības institūciju
apmeklējuma obligātumu likumā noteiktu laika periodu; tiesības privātpersonām
dibināt izglītības institūcijas un maksas noteikšanas pieļaujamību šajās institūcijās;
valsts pienākumu veidot izglītojamajam paredzēto atbalsta sistēmu. Turklāt hartas 25.
panta otrās daļas (a) apakšpunkts paredz etniskajām minoritātēm tiesības uz izglītību
dzimtajā valodā.91 Čehijas Pamattiesību un brīvību harta, sekojot padomju ideoloģijai
par izglītības un zinātnes šķirtību un reizē atspoguļojot izpratni par Starptautiskā pakta
par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 15. pantā ietvertajām tiesībām,
izglītību un zinātni savstarpēji nesaista, turklāt zinātnes konstitucionālā aizsardzība
izriet tikai netieši un turklāt nepilnīgā apmērā no 34. panta pirmās daļas, kas paredz, ka
likumam jāaizsargā tiesības baudīt radošas intelektuālas darbības augļus.
31. Lietuvas Konstitūcijas izglītības jautājumus regulējošās normas veidotas,
iespaidojoties gan no starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentu normām kā
Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. panta,
kas pārņemts Lietuvas Konstitūcijas 41. pantā, gan arī no Vācijas pieredzes - Vācijas
91 Charter of Fundamental Rights and Freedoms, 1992: Czech Republic. Available on the internet afchttp‘Jl

www.usoud.cz/view/1443. Last visited at 10 October 2010.
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Pamatlikuma un tā tiesisko priekšteču attiecīgajām normām kas atspoguļojas Lietuvas
Konstitūcijas 40. un 42. pantā, jo sevišķi 42. panta pirmajā daļā. Lietuvas Konstitūcijas
42. panta pirmā daļa, aizgūstot Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un
kultūras tiesībām 15. panta terminoloģiju un izmantojot Vācijas Pamatlikuma mazāk
veiksmīgi nekā tā konstitucionālo priekšteču formulēto normu par izglītības un zinātnes
vienotību (5. panta trešā daļa), paredz: “Kultūra, zinātne un pētniecība, un mācīšana ir
brīvas.”92Tomēr Lietuvas Konstitūcijas 42. pants kopumā, kā arī tā izvietojums norāda uz
to, ka Vācijas pieredzes pārņemšana notikusi tehniski, veidojot līdzīgus konstitucionālus
formulējumus, tomēr paliekot padomju ideoloģijas saistībā ar izglītības un zinātnes
šķirtību iespaidā. Līdz ar to Lietuvas Konstitūcijas 42. panta pirmā daļa aizsargā izglītības
procesa brīvību, mazāk norāda uz izglītības un zinātnes vienotību. Tas savukārt nozīmē,
ka Vācijas pieredzes izmantošana izglītības jautājumus regulējošo normu formulējumos
ir tas, kas piešķir Lietuvas Konstitūcijai specifiskas, no Čehijas Pamattiesību un brīvību
hartas atšķirīgas iezīmes, tajā pašā laikā apgalvojums, ka Lietuvas Konstitūcijas izglītības
jautājumus regulējošo norm u veidošanā apzināti pārņemta arī Vācijas pieredzes saturiskā
puse, neatbilstu īstenībai.
32. Lietuvas Konstitūcija neietver vispārīgu normu, kas paredz tiesības uz izglītību,
to atvieto 42. panta pirmajā daļā noteiktā izglītības procesa brīvība, kuras īstenošanai
augstākajā izglītībā garantēta augstskolu autonomija (40. pants)93, tāpat tiesības uz
izglītību kompensē vairākas normas, kas regulē izglītības tiesību jautājumus, tostarp,
Lietuvas Konstitūcijas 41. pants paredz bezmaksas visu pakāpju izglītības ieguves iespējas
valsts un pašvaldības izglītības institūcijās ar atrunu, ka bezmaksas augstākā izglītība
valsts augstskolās nodrošināma personām ar labām sekmēm; paredz izglītības institūciju
apmeklējuma obligātumu līdz 16 gadu vecumam; Lietuvas Konstitūcijas 40. pants paredz
tiesības privātpersonām dibināt izglītības institūcijas un attiecīgi valsts pienākumu
uzraudzīt izglītības institūcijas. Atšķirībā no Čehijas Pamattiesību un brīvību hartas un
līdzīgi Vācijas Pamatlikumam Lietuvas Konstitūcija satur vairākas tiesību normas, kas
regulē apziņas brīvības īstenošanu izglītības procesā un ģimenes lomu apziņas brīvības
veidošanā. Proti, Lietuvas Konstitūcijas 40. pants paredz izglītības procesa sekularizāciju
valsts un pašvaldību izglītības institūcijās, tajā pašā laikā Lietuvas Konstitūcijas 26. un 40.
pants nodrošina ģimenes tiesības audzināt bērnu atbilstoši savai reliģiskajai pārliecībai
un pat pieprasīt valsts un pašvaldības izglītības institūcijām nodrošināt ticības mācību.
33. Līdzīgi Lietuvas Konstitūcijas izglītības jautājumu regulējumam arī Igaunijas
Konstitūcijas attiecīgās normas veidotas, izmantojot gan starptautisko cilvēktiesību
dokumentu normas, gan arī Vācijas konstitucionālo pieredzi. Atšķirību nosaka tas,
kādām tiesību normām dota priekšroka.
n “Culture, science and research, and teaching shall be free,” Constitution ofthe Republic of Lithuania, 1992.

Available on the internet at: http://www.lrkt.lt/Documents2_e.htmL Last visited at 10 October 2010 [autores
tulkojums no angļu vaL]. Salīdzinājumam: “Kultūra, mokslas ir tyrinéjimai bei dèstymas yra laisvi,” Lietuvos
Respublikos Konstitūcija, 1992. Available on the internet at http://www.kkt.lt/Konstitudja.html Last visited
at 10October 2010.
93 Aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija,” Lietuvos Respublikos Konstitūcija, 1992. Available on
the internet at: http://www.kkt.lt/Konstitudja.htmL Last visited at 10 October 2010.
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34. Igaunijas Konstitūcijas 37. panta pirmā daļa paredz tiesības uz izglītību, tādējādi
pārņemot Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 26. panta pirmās daļas un Starptautiskā
pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. panta pirmās daļas
pieredzi. To papildina 38. panta pirmā daļa, kas paredz: “Zinātne un māksla un to
mācīšana ir brīva.”94 Šī norma ir neprecīzs 1919. gada Vācijas Konstitūcijas 142. panta
par izglītības un zinātnes vienotību pārcēlums. Līdzīgi kā Lietuvas Konstitūcija arī
Igaunijas Konstitūcija, pārņemot Vācijas konstitucionālo pieredzi minētajā jautājumā,
palikusi padomju ideoloģijas par izglītības un zinātnes šķirtību iespaidā, līdz ar to
uzsvars likts vairāk uz izglītības procesa brīvību, mazāk izglītības un zinātnes vienotību.
Minēto apstiprina 38. panta otrā daļa, kas paredz universitāšu un zinātnisko institūciju
autonomiju,95 līdz ar to nonākot pretrunā ar Vilhelma fon Humbolta ideju par studiju
un pētniecības vienotību.
35. Līdzīgi kā Čehijas Pamattiesību un brīvību harta Igaunijas Konstitūcija papildina
vispārīgi formulētas tiesības uz izglītību ar šo tiesību konkretizējošām normām. Tā
atbilstoši starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteiktajam Igaunijas Konstitūcijas
37. pants paredz izglītības institūciju apmeklējuma obligātumu skolas vecuma bērniem
likumā noteiktu laika periodu; tiesības privātpersonām dibināt izglītības institūcijas; kā
arī valsts pienākumu uzraudzīt izglītības procesu. Igaunijas Konstitūcijas 37. panta otrā
daļa paredz valsts un pašvaldību pienākumu nodrošināt nepieciešamo skaitu izglītības
institūciju, tādējādi saturiski atspoguļojot Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību
komitejas ieskatu par izglītības iespēju nodrošināšanu96, bet formulējot to līdzīgi 1849.
gada Vācijas Impērijas Konstitūcijas 155. panta pirmajai daļai, kas savukārt līdzinās
1848. gada Prūsijas valsts Konstitūcijas 18. panta pirmajai daļai un 1850. gada Prūsijas
valsts Konstitūcijas 21. panta pirmajai daļai. Ievērojot Igaunijas ģeogrāfisko izvietojumu,
minētajai normai kopsakarā ar Konstitūcijas 37. panta trešo daļu, kas paredz vecāku
tiesības izvēlēties saviem bērniem atbilstošu skolu (daļēji atspoguļo Starptautiskā pakta
par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. panta trešo daļu) ir sevišķa
nozīme. Igaunijas Konstitūcijas izstrādē ievērota arī Igaunijas tiesiskā un sociālā pieredze,
iestrādājot tajā izglītības valodu regulējošās normas, proti, nosakot ikvienam tiesības
izglītoties valsts valodā, kā ari iespēju mazākumtautību izglītības institūcijām tiesības
lemt par izglītības valodu (daļēji atspoguļo Konvencijas pret diskrimināciju izglītībā 5.
panta pirmās daļas (c) apakšpunktu).
36. Diemžēl, nosakot bezmaksas izglītības apjomu, Igaunijas Konstitūcijas 37. panta
izstrāde nav izvairījusies no acīmredzamas nepilnības, jo pants paredz tikai bezmaksas
94 “Science and art and their instruction are free,” Constitution of the Republic of Estonia, 1992. Available

on the internet at: http://ww.legaltext.ee/text/en/X0000Kl.htm. Last visited at 10 October 2010 [autores
tulkojums no angļu val.]. Salīdzinājumam: “Teadus ja kunst ning nende ôpetused on vabad.” Eesti Vabariigi
pôhiseadus, 1992. Available on the internet at: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12846827. Last
visited at 10 October 2010.
95 “Ülikoolid ja teadusasutused on seaduses ettenahtud piires autonoomsed,” Eesti Vabariigi pôhiseadus,
1992. Available on the internet at: https://www.riigiteataja.ee/ert/actjsp?id=12846827. Last visited at 10
October 2010.
96 General Comment No. 13: The Right to Education (Art 13), United Nations, Economie and Social Council,
Committee on Economie, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/10,8 December 1999, § 6 (a).
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izglītību valsts un pašvaldību vispārējās izglītības institūcijās (pārņemot Vispārējās
cilvēktiesību deklarācijas 26. panta pirmo daļu), kas, protams, nozīmē to, ka bezmaksas
izglītība šajā pantā attiecas uz visu pakāpju izglītību, izņemot augstāko izglītību, tomēr
tā neaptver citus izglītības veidus, izņemot vispārējo. Tomēr pieņēmums, ka līdz ar to
valsts negarantē bezmaksas, piemēram, profesionālo izglītību, neatbilstu ne vairākiem
Igaunijai saistošajiem starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, Eiropas Savienības
normām un tiesiskajai pieredzei, ne laikmetīgai izglītības sistēmas organizācijai.
Atšķirībā no Čehijas Pamattiesību un brīvību hartas un Lietuvas Konstitūcijas un līdzīgi
kā Satversme Igaunijas Konstitūcija neregulē augstākās izglītības pieejamības jautājumus,
tomēr minētais liecina tikai par tiešos vārdos ietvertas konstitucionālas tiesību normas
trūkumu, nevis par pastāvošo tiesisko kārtību.
37. Salīdzinājumam jām in arī tiesiskās sistēmas ar atšķirīgu pieredzi izglītības tiesību
jo m ā . Vācijas Pamatlikums ievērojami atšķiras no iepriekš analizētajiem piemēriem, kas
līdz ar Latviju pieder vienai izglītības tiesību saimei. Atšķirību pamatā ir atšķirīga tiesiskā
un sociālā pieredze. Tāpat atšķirības pamato ideoloģiski apsvērumi.
38. Tā Vācijas Pamatlikums vairāk orientēts uz kompetenču sadalījumu un sadarbības
pamatu minēšanu starp federāciju un federācijas subjektiem izglītības tiesību jomā,
nekā uz izglītības tiesību satura noteikšanu. Rezultātā Vācijas Pamatlikums regulē tikai
atsevišķus specifiskus jautājumus: izglītošanas brīvība (5. panta trešā daļa un 7. panta trešā
daļa); privātpersonu tiesības dibināt izglītības institūcijas likumā noteiktajos gadījumos (7.
panta ceturtā un piektā daļa); ģimenes tiesības izglītot bērnus atbilstoši savai reliģiskajai
pārliecībai (7. panta otrā daļa), ko nodrošina ar ticības mācības iekļaušanu arī valsts
izglītības institūciju, izņemot nekonfesionālo izglītības institūciju, īstenotajā mācību
programmā (7. panta trešā daļa). Vācijas Pamatlikums neparedz citas tiesības uz izglītību,
tieši tāpat kā nenosaka izglītības obligātumu un bezmaksas izglītības pieejamību.97
39. Ja ievēro, ka m inētie jautājumi bijuši vairāk vai mazāk regulēti Vācijas
Pamatlikuma konstitucionālajos priekštečos - 1849. gada Vācijas Impērijas Konstitūcija
un 1919. gada Vācijas Konstitūcija - , var secināt, ka minētais darīts apzināti, lai uzsvērtu,
ka izglītības tiesības nav vispārējas tiesības ar visām no tā izrietošajām sekām, turklāt
lai mazinātu izglītības un zinātnes vienotību, legistiski neattaisnoti ietverot Vācijas
Pamatlikuma priekštečiem līdzīgu normu, kas noteica izglītības un zinātnes vienotību un
kas ievadīja izglītības jautājumus regulējošās normas, pantā par vārda brīvību (5. panta
trešā daļa), turklāt to pārveidojot tā, lai uzsvērtu nevis izglītības un zinātnes vienotību,
bet gan izglītošanas piederību vārda brīvībai. Vācijas Pamatlikuma 5. panta trešā daļa
paredz: “Māksla un zinātne, pētniecība un mācība ir brīva. Mācības brīvība neatsvabina
nevienu no lojalitātes konstitūcijai.”98 Loģiski, ka Vācijas Pamatlikums atšķirībā no
1919. gada Vācijas Konstitūcijas vairs neuzsver izglītības (Bildung - vācu vai.) kā
97 Basic Law for the Federal Republic of Germany, 1949. Available on the internet at https://www.btgbestellservice.de/pdf/80201000.pdf. Last visited at 10 October 2010.
98 “Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der
Treue zur Verfassung,” Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949. Available on the internet
at: http://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html. Last visited at 10 October 2010 [autores
tulkojums no vācu vai.].

653

112. pants

personas veidojošā procesa nozīmīgu; jēdziens “Bildung” iztrūkst Vācijas Pamatlikumā.
Konstitucionālā regulējuma izglītības jautājumos trūkumu kompensē, pirmkārt, citas
Vācijas Pamatlikuma normas kā, piemēram, 20. panta pirmā daļa, kas paredz, ka Vācija
ir demokrātiska un sociāla valsts, un 91.b pants, kas paredz federācijas un federācijas
subjektu savstarpēju sadarbību izcilības vairošanai augstākajā izglītība. Otrkārt, to
kompensē tiesiskā un sociālā pieredze. Visbeidzot, hierarhiski zemāki normatīvie
akti salīdzinoši laikmetīgi regulē izglītības jautājumus. Vācijas Pamatlikuma izglītības
jautājumus regulējošo normu trūkumi ir tiešās sekas apstākļiem, kādā dokuments ir
radies, proti, tas atspoguļo kompromisu pastāvošajām pretrunām starp Vācijas teritorijas
tiesisko un sociālo pieredzi un šo teritoriju okupējošo valstu vadošo ideoloģiju.
40.
Atšķirībā no Vācijas Francijas spēkā esošais konstitucionālais regulējums veidojie
bez tieša ārvalstu ideoloģiski sveša spiediena, līdz ar to tas ietver tiesisko realitāti, kas
pamatota sociālisma, racionālisma un utilitārisma idejās. Francijas Konstitūcija sastāv
no vairākiem konstitucionāliem dokumentiem - 1958. gada Konstitūcijas,99 1789. gada
Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācijas,1001946. gada Konstitūcijas preambulas101un 2004.
gada Vides hartas102 -, kas jāņem vērā, analizējot izglītības jautājumu konstitucionālo
regulējumu. 1958. gada Konstitūcijas 1. panta pirmā daļas līdzīgi kā Vācijas Pamatlikums
nosaka, ka Francija ir demokrātiska un sociāla valsts, bet atšķirībā no Vācijas Pamatlikuma
turpat uzsvērts, ka valsts ir sekulāra.103 Minētā norma lielā mērā nosaka gan izglītības
jautājumu konstitucionālā regulējuma piemērošanu, gan arī izglītības sistēmu kopumā.
Tieši izglītības tiesību sakarā 1958. gada Konstitūcija paredz tikai to, ka minētā joma
ir likuma regulēšanas jautājums (34. pants). 1789. gada Cilvēka un pilsoņa tiesību
deklarācijā izglītības tiesības nav regulētas. Toties 1946. gada Konstitūcijas preambula,
kas atbilstoši 1958. gada Konstitūcijas preambulai apstiprina un papildina 1789. gada
Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarāciju, lakoniski un saturiski ietilpīgi regulē izglītības
tiesību jautājumus. Proti, 1958. gada Konstitūcijas preambulas 11. rindkopa paredz valsts
pienākumu nodrošināt vienlīdzību izglītības pieejamībā gan bērniem, gan pieaugušajiem,
kā arī bezmaksas, publisku un sekulāru visu pakāpju izglītību. Savukārt 2004. gada Vides
hartas 8. pants paredz izglītības lomu vides aizsardzības veicināšanā, tādējādi paplašinot
izglītības tiesību saturu un ietilpinot šo tiesību konstitucionāli aizsargājamā minimumā
99 Constitution of October 4,1958: France. Available on the internet at: http://www.assemblee-nationale.fr/

english/8ab.asp. Last visited at 10 October 2010.
100 1789 Declaration of the Rights of Man and the Citizen: France. Available on the internet at: http://www.
elysee.fr/elysee/elysee.fr/anglais/the_institutions/founding_texts/the_declaration_of_the_human_rights/
the_declaration_af_the_human_rights.20240.htmL Last visited at 10 October 2010.
101 Preamble to the Constitution of October 27,1946: France. Available on the internet at http://www.elysee.
fr/elysee/elysee.fr/anglais/the_institutions/founding_texts/preambule_to_the_27th_of_october_l946_constitution/preambule_to_the_27th_of_october_1946_constitution.20243.html. Last visited at 10 October

2010.

102 Charter for the Environment of2004: France. Available on the internet at: http://www.assemblee-nationale.
fr/english/8ab.asp. Last visited at 10 October 2010.
103 “France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic,” Constitution of October 4,1958:
France. Available on the internet at: http://www.assemblee-nationale.fr/engUsh/8ab.asp. Last visited at 10
October 2010.

654

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

ari t.s. solidaritātes tiesību dimensiju. Ievērojot minēto, Francijas izglītības jautājumu
konstitucionālais regulējum s atspoguļo laikmetīgas demokrātiskas valsts izglītības
tiesību aizsardzības līm eni.
41. Itālijas Konstitūcija104 veidota, acīmredzami iedvesmojoties no 1919. gada
Vācijas Konstitūcijas, ko var konstatēt, salīdzinot Itālijas Konstitūcijas 33. panta pirmo
teikumu: “Māksla un zinātne ir brīvas, un brīva ir to mācība,”105ar 1919. gada Vācijas
Konstitūcijas 142. pantu. Tāpat līdzība ir vērojama arī ar citām Vācijas Konstitūcijas
tiesību normām, ko savukārt Vācijas Pamatlikums vai nu nav pārņēmis vai ari pārņemot
piešķīris citu nozīm i kā gadījumā ar Vācijas Konstitūcijas 142. pantu. Tā no 1919.
gada Vācijas Konstitūcijas 145. panta ir aizgūts pamatizglītības ilgums - vismaz astoņi
gadi tās obligātums un bezmaksas pieejamība (Itālijas Konstitūcijas 34. panta otrais
teikums). Līdzīgi kā 1919. gada Vācijas Konstitūcija arī Itālijas Konstitūcija pievēršas
valsts izglītības institūciju dibināšanas un valsts lomas izglītības jautājumu regulēšanā
noteikšanai (Itālijas Konstitūcijas 33. panta otrais teikums). Turklāt Itālijas Konstitūcijas
30. panta pirm ā daļa pārņem arī 1919. gada Vācijas Konstitūcijas priekšteča 1849. gada
Vācijas Impērijas Konstitūcijas 155. pantā ietverto vecāku lomu izglītības iegūšanā,
nosakot vecākiem pienākum u izglītot savus bērnus. Tomēr Itālijas Konstitūcijas izglītības
jautājumiem veltītās norm as satur arī atšķirīgu no 1919. gada Vācijas Konstitūcijas un
1849. gada Vācijas Im pērijas Konstitūcijas regulējumu.
42. Tā Itālijas Konstitūcijas 33. pants reizē ar privātpersonu tiesībām dibināt izglītības
institūcijas likumā noteiktajā kārtībā paredz arī to, ka šādas izglītības institūcijas nesaņem
valsts atbalstu. Tāpat tas paredz valsts pienākumu nodrošināt izglītības kvalitāti, tai
skaitā paredzot eksaminācijas un kvalifikācijas sistēmas ieviešanu. Itālijas Konstitūcijas
34. pants paredz tiesības uz bezmaksas izglītību arī augstākās izglītības pakāpēs
tām personām, kas ir spējīgas un to pelnījušas, ieskaitot gadījumus, kad personas ir
mazturīgas. Lai nodrošinātu iespēju turpināt izglītību augstākā izglītības pakāpē, Itālijas
Konstitūcijas 34. pants paredz ari izglītojamo atbalsta sistēmas izveidi un konkursu kā
pamatu atbalsta saņemšanai. Tiesa, jautājumā par mazturīgo tiesībām uz bezmaksas
izglītību Itālijas Konstitūcija līdzinās 1919. gada Vācijas Konstitūcijas 146. panta trešajai
daļai, kas savukārt daļēji iespaidojusies no 1849. gada Vācijas Impērijas Konstitūcijas
157. panta otrās daļas. Papildus vispārējām izglītības jautājumus regulējošām normām
Itālijas Konstitūcija satur arī speciālās normas, kas nosaka Itālijas un Eiropas Savienības
kompetenci izglītības jautājum os (117. pants) un kas sevišķi izceļ invalīdu un personu
ar īpašām vajadzībām izglītības tiesību aizsardzību (38. panta trešā daļa). No iepriekš
minētā var secināt, ka visum ā Itālijas Konstitūcijas normas atspoguļo augstu izglītības
tiesību aizsardzības līmeni.
104Constitution of the Italian Republic, 1947. Available on the internet at http://www.senato.it/documenti/
repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf. Last visited at 10 October 2010.
10s “Larte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento,” Costituzione della Repubblica italiana, 1947.
Available on the internet at: http://www.cortecostituzionale.it/istituzione/lacorte/fontinormative/lacostituzi°ne/co8tituzione_principiLasp. Last visited at 10 October 2010 [autores tulkojums no itāliešuvaL].
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B. Satversmes 112. panta ģenēze
43. Satversmes 112. panta saturisko aprišu noteikšanā svarīga ir ne vien tajā iekļauto
tiesību norm u rašanos tieši ietekmējošo apstākļu analīze, bet arī tās priekšteču, kā ari
agrāko centienu izglītības tiesību konstitucionālā regulējum a izveidē apzināšana. Ievērojot
minēto, pirms analizēt aktuālo tiesību norm u rašanos, sākum ā būs vispārīgi raksturoti
svarīgākie šo tiesību norm u priekšteči un agrākie konstitucionālās jaunrades centieni.

1. Satversmes - pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienākumiem
44. Pirmie konstitucionālās jaunrades centieni izglītības tiesību jom ā bija veikti
Satversmes - pamatnoteikumu par pilsoņu tiesībām un pienākum iem - ietvaros. Lai arī
šie centieni nesekmējās, Satversmes sapulcei V sesijas 34. sēdē noraidot Satversmes pamatnoteikumu par pilsoņu tiesībām un pienākum iem - pieņem šanu kopumā
trešajā lasījumā - 1922. gada 5. aprīlī,106 tom ēr gan priekšlikum i izglītības tiesību
konstitucionālajam regulējumam, gan diskusijas tā sakarā ir ievērības cienīgi.
45. Satversmes sapulce V sesijas 5. sēdē 1922. gada 25. janvāri Satversmes pam atnoteikum u par pilsoņu tiesībām un p ienākum iem - o trā lasījum a ietvaros
apsprieda tiesību norm as, kas paredzēja obligāto bezm aksas izglītību, palīdzību
trūcīgo bērniem izglītības ieguvē,107 valsts u n pašvaldību pienākum u obligāto
skolu uzturēšanā,108 aizliegumu veidot izglītības institūcijas, izņem ot garīdznieku
izglītošanai, kas uzņem pēc saim nieciskiem , sabiedriskiem vai konfesionāliem
kritērijiem ,109 pienākum u veidot vienotu skolu sistēm u 110. A nalizējot apjomīgo
diskusiju m inēto tiesību norm u sakarā, var konstatēt, ka izglītības tiesības un tāpēc arī
to ietveršana Satversmes norm ās bija ievērojam i saistīta ar ideoloģiskiem priekšstatiem
par izglītību. Var konstatēt, ka Satversmes sapulces v a irā k u m u vienoja utilitārisma,
racionālisma un sociālisma ideju sintēze izglītības pam atjautājum os, vienoja uzskats,
ka izglītības vispārējā pieejam ība nepieciešam a, lai veicinātu labklājību, vienlīdzību
un personības un sabiedrības izaugsm i,111 un ka valsts u n pašvaldības nodrošināta
106Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta
apspriešana un apstiprināšana, Rīga, TNA [elektr. izd.], 2006,1111 lpp., 942. lpp.
107 Satversmes 107. pants pieņemts pirmajā lasījumā paredzēja: “Katram pilsonim ir obligatoriski jāmācās 12
gadus. Valsts un pašvaldības iestāžu uzturētās obligatoriskās mācības iestādēs mācība visiem skolēniem bez
maksas un trūcīgu vecāku bērniem bez tam brīva ari barība, apģērbs un mācību līdzekļi.”/ Turpat, 599. lpp.
108 Satversmes 108. pants pieņemts pirmajā lasījumā paredzēja: “Obligatoriskās skolas uztur valsts un paš
valdības iestādes.”/Turpat, 626. lpp.
109 Priekšlikums Satversmes 108a. pantam izskatīšanai otrajā lasījumā paredzēja: “Nav pielaižamas skolas,
kurās skolēnus uzņem atkarībā no viņu vecāku saimnieciskā, sabiedriskā vai konfesionālā stāvokļa. Izņēmumi
atļaujami tikai atsevišķo konfesiju garīdznieku sagatavošanas iestādēm.7 Turpat, 628. lpp.
H Priekšlikums Satversmes 108b. pantam izskatīšanai otrajā lasījumā paredzēja: “Visas mācības iestādes valsti
vedamas savstarpējā pakāpeniskā, organiskā sakarā (uz vienības skolas principa pamata).”/ Turpat, 629. lpp.
111 Skat. referenta par Satversmi - pamatnoteikumiem par pilsoņu tiesībām un pienākumiem - A. Kuršinska
runu, vispārīgi raksturojot Satversmi - pamatnoteikumus par pilsoņu tiesībām un pienākumiem - otrā la
sījuma: sākumā, kā arī repliku Satversmes 107. panta redakcijas apspriešanas gaitā. Tāpat skat. V. Derm aņa
(“neatkarīga strādnieku priekšstāvja”), K. Dēķena (sociāldemokrāta) un koreferenta par Satversmi - pamat
noteikumiem par pilsoņu tiesībām un pienākumiem - J. Purgaļa runu, apspriežot Satversmes 107. pantu./
Turpat, 496. lpp., 622.-623. lpp.; 607.-611., 619.-622.; 615.-617.; 623.-624. lpp.
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bezmaksas obligātā izglītība, atbalstot trūcīgo bērnus izglītības iegūšanā, ir līdzeklis
šī mērķa sasniegšanai. Tom ēr, esot vienotībai pamatjautājumos, apspriežot detalizēti
nodrošināmās izglītības tiesības, parādījās domstarpības, ko savukārt veiksmīgi
izmantoja konservatīvi u n p at reakcionāri noskaņotais mazākums, lai kavētu
progresīvu tiesību n o rm u pieņem šanu.
46. Minami divi šādu dom starpību piemēri. Viens no tiem - obligātās izglītības
ilgums. Tā par spīti Satversmes komisijas vairākuma atbalstītajam divpadsmit gadu
obligātās izglītības ilgum am , abu referentu A. Kuršinska un J. Purgaļa iebildumiem
Satversmes 107. p anta redakcijas apspriešanas laikā Satversmes sapulcē klerikāli un
konservatīvi noskaņotie kā F. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība)112, H.
Sainis (zemnieku savienība)113 u n F. Kemps (Latgales ļaužu partija)114 panāca noteikta
obligātās izglītības ilgum a svītrošanu, atstājot jautājumu likuma izšķiršanai. Visspilgtāk
iebildumus un to robežošanos ar industriālai sabiedrībai neraksturīgu anahronismu
raksturo daži apgalvojumi: “Ja viņi tagad mācīsies 12 gadus, kungi, kas tad iznāks? Tad
jau visi nobeigs ģim nāzijas u n vai tad visiem tas vajadzīgs? Tad nevienam zemniekam
nebūs ne gana, ne strādnieka, ne arāja. Visi būs mācīti un to zemi ars, varbūt, kurmji.”115
“Tā tad 12 gadus vispārizglītojošas mācības mēs nekādā ziņā nevaram pieņemt tīri aiz
tā vienkāršā iemesla, ka m um s ir vajadzīgi strādnieki vairāk, nekā kanceleju rakstītāji.
(..) Ja mēs uz laukiem tā nostādīsim skolu, kā 107. paragrāfā ir teikts, tad mums nebūs
ne cūkganu, ne arāju, ne pļāvēju, b et skrīveru būs daudz.”116“Dēķena kungs sacīja, ka 12
gados paredzēti arī 7 u n 8 gadus veci bērni. Dēķena kungs, ja jums ir bijusi darīšana ar
7 un 8 gadus veciem bērniem , tad jūs zināsiet, ka tie nav priekš skolas, tiem ir vajadzīga
māte vai aukle, tie jāaudzina u n jākopj. Jūs, Dēķēna kungs, tak ziniet, ka par mātes
audzināšanu neviena audzināšana nav labāka.”117■47. Otrs dom starpību piem ērs - tiesību norma, kas paredz atbalstu trūcīgo vecāku
bērniem izglītības iegūšanai. Neskatoties uz Satversmes komisijas vairākuma atbalstu, arī
šī tiesību norm a nokļuva ideoloģisko pārliecību krustugunīs. No vienas puses, to kritizēja
sakarā ar to, ka tā neievēro vienlīdzības principu, jo mācību līdzekļi bezmaksas nodrošināmi
tikai trūcīgo bērniem . Tā V. D erm anis (“neatkarīgs strādnieku priekšstāvis”)118norādīja:
“Kaut gan m ūsu obligatoriskās mācības iestādēs tiek dota bezmaksas izglītība, jāatzīmē,
ka bezmaksas izglītība nepieciešam ā kārtā ietver arī bezmaksas mācības līdzekļus.”119
Viņaprāt: “Ja m um s ievestu visās m ūsu obligatoriskās mācības iestādēs bezmaksas mācības
lu Skat. Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes
projekta apspriešana un apstiprināšana, Rīga, TNA [elektr. izd.], 2006,1111 lpp., 602.-605., 617.-619. lpp.
$ Skat. turpat, 605.-606. lpp.
114Skat. turpat, 612.-615. lpp.
9F. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība). Ibrpat, 603. lpp.
116F. Kemps (Latgales ļaužu partija). Ttorpat, 614. lpp.
117H. Sainis (zemnieku savienība). Turpat, 606. lpp.
I Vilis Dermanis (1875-1938) - žurnālists, literatūrkritiķis, bijis Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku parti
jas mazinieku ideologs “Dambītis”, piedalījies 1905. gada revolūcijas notikumos, 1907. gadā notiesāts un nosūtīts
uz katorgu, izbēdzis, nonācis trimdā Amerika Savienotajās Valstīs (1914-1920) bijis komunistiskās partijas
dalībnieks, Satversmes sapulces deputāts, pēc deputāta imunitātes zaudēšanas sakarā ar Latvijas komunistiskās
partijas Centrālkomitejas viltotās naudas lietu izbraucis uz PSRS, kur 1937. gadā represiju rezultātā nošauts.
9V. Dermanis (“neatkarīgs strādnieku priekšstāvis”). Itorpat, 609. lpp.
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līdzekļus: parastās skolas grāmatas, papildu grāmatas, papīru, rakstām o materiālu utt., ar
to ne tikai vien mēs lieliski atvieglotu izglītības pieietamību visai tautai, bet paceltu arī
mūsu rakstniecību.”120 No otras puses, konservatīvi noskaņotie kā F. Trasuns (Latgales
kristīgo zemnieku savienība) uzstājās ne tikai pret jebkādu atbalstu trūcīgo bērniem
izglītības iegūšanā, bet pret bezmaksas izglītības vispārējo pieejamību. F. Trasuna
ieskatā bezmaksas izglītība būtu pieejama tikai trūcīgo bērniem . Iebildumu ideoloģisko
pamatojumu izteikti raksturo frāzes: “Jums ir tikai tie plašie vārdi, bet darbu nav. Jūs
prasiet visu par brīvu, kā pie komunistiem bija, un beigu beigās nebija un nebūs nekā par
brīvu itin nekādas izglītības.”121Tikai konservatīvi noskaņoto priekšstāvju argumentācijas
neadekvātums nodrošināja tiesību normas, kas paredz atbalstu trūcīgo bērniem izglītības
iegūšanai, atbalstu otrajā lasījumā, tomēr ideoloģisko pārliecību sadursme neizpalika
bez negatīvām sekām, jo, neskatoties uz Satversmes komisijas atkārtotiem iebildumiem
trešajā lasījumā, virsroku guva konservatīvi noskaņotie, panākot, ka atbalsts mazturīgo
bērniem sniedzams tikai mācību līdzekļu apmērā.122
48.
Satversmes sapulce V sesijas 34. sēdē 1922. gada 5. aprīlī Satversmes pamatnoteikumu par pilsoņu tiesībām un pienākum iem - trešā lasījuma ietvaros
apsprieda priekšlikumus saistībā ar tiesību norm ām , kas paredzēja bezmaksas izglītības
vispārējo pieejamību, atbalsta apmēru trūcīgo bērniem izglītības ieguvē123, privātpersonas
tiesības dibināt izglītības institūcijas124, valsts uzraudzību p ā r visām skolām125 un ticības
mācību kā “kārtējo mācību priekšmetu skolās, izņem ot skolas priekš ārpus konfesijas
stāvošiem”, kuras saturu nosaka Baznīca126. Bez diskusijām trešajā lasījumā nobalsots par
Satversmes 107. pantu šādā redakcijā: “Katram pilsonim ir obligatoriski jāmācās skolu
likumos noteiktais laiks. Valsts un pašvaldības iestāžu uzturētās obligatoriskās mācības
iestādēs mācība visiem skolēniem bez maksas un nabadzīgu vecāku bērniem arī mācības
līdzekļi.”127 Tieši tāpat bez diskusijām, turklāt vienbalsīgi pieņem ts Satversmes 108.1
pants: “Visas skolas atrodas zem valsts uzraudzības”.128 Savukārt diskusijas par tiesību
normu, kas paredz privātpersonas tiesības dibināt izglītības institūcijas, vairāk saistītas
ar jautājumu par nepieciešamību konstitucionāli aizsargāt privātpersonas tiesības dibināt
izglītības institūciju nekā ar šo tiesību saturu, tai skaitā ar valsts atbalstu privātpersonu
dibinātajām institūcijām. Tā kā neviens pēc būtības neiebilda pret privātpersonu
tiesībām dibināt izglītības institūcijas, tad ar balsu vairākum u bija atbalstīts priekšlikums
papildināt Satversmes 108. pantu, kas līdz ar to pieņem ts šādā redakcijā: “Obligatoriskās
skolas uztur valsts un pašvaldības iestādes. Privātas skolas atvērt u n uzturēt ir brīv katram
Latvijas pilsonim un likumīgām organizācijām.”129
120V. Dermanis (“neatkarīgs strādnieku priekšstāvis”). Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums
(1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana, Rīga, TNA [elektr. izd.],
2006,1111 lpp., 621. lpp.
121 F. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība). Turpat, 619. lpp.
122TUrpat, 913.-914. lpp.
123Turpat, 913. lpp.
124Turpat, 915. lpp.
125Tlirpat, 921. lpp.
124Turpat, 922. lpp.
117 Turpat, 914. lpp.
124(Turpat; 921. lpp.
129Turpat.
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49. Asas saturiskas diskusijas izraisīja priekšlikums par ticības mācīšanas ietveršanu
izglītības programmā. Lai arī priekšlikums nebija atbalstīts, vairākumam nosveroties
par labu racionālisma apsvērumiem, tomēr vismaz divi diskusijas aspekti ievērojami arī
mūsdienu kontekstā. Proti, vērā ņemams K. Dēķena (sociāldemokrāta) aizrādījums: “Es
ļoti labi saprastu, ja nāktu ar tik svarīgu priekšlikumu, ka visās Latvijas skolās obligatorisks
priekšmets ir latviešu valoda un tad minētu citus mācības priekšmetus. Bet te izņem ārā
tikai reliģijas mācību, kura tagad pat nav obligatoriska un grib to ielikt Satversmē.”130
Tāpat ievērojams arī A. Petrevica (sociāldemokrāta mazinieka) aizrādījums: “Tā mēs
varētu priekš katra atsevišķa priekšmeta atrast labākus speciālistus, nekā tas ir tagad. Bet
baznīca, mēs zinām, grib sasniegt ar šo kaut ko citu.”131
50. Iepriekš minētais norāda, ka, lai arī Satversmes - pamatnoteikumu par pilsoņu
tiesībām un pienākumiem - izglītības jautājumus regulējošo tiesību normas radītas,
izmantojot 1919. gada Vācijas Konstitūciju, uz ko, cita starpā, norādījis K. Irbe (kristīgo
nacionālā savienība),132 apspriežot attiecīgās tiesību normas trešajā lasījumā, tomēr
diskusijas Satversmes sapulcē pierāda, ka trešajā lasījumā atbalstītās tiesību normas nav
vērtējamas kā parasts tiesību transplantēšanas gadījums. Tātad tiesību normu saturs
jāskata kopsakarā ar Satversmes sapulcē diskutēto, nevis jāvadās pēc Vācijas piemēra.

2. Konstitucionālais likums "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”
51. Otrs ievērības cienīgs konstitucionālās jaunrades centiens izglītības tiesību
regulēšanai ir likums “Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un
pienākumi””133. Tā kā likuma pieņemšanas procedūrā nebija ievērotas konstitucionāliem
pārgrozījumiem noteiktās prasības, tad likums “Konstitucionālais likums “Cilvēka
un pilsoņa tiesības un pienākumi”” uzskatāms tikai par konstitucionālās jaunrades
centienu, ne Satversmes 112. panta priekšteci, pēc kā attiecīgi nosakāms tā saturs.
Minēto apstiprina arī tas, ka likuma “Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa
tiesības un pienākumi”” 38.-40. pants piedāvā daudz detalizētāku un plašāku tiesību uz
izglītību regulējumu (valsts pienākums nodrošināt izglītošanos atbilstoši katra spējām
(38. pants), vecāku pienākums nodrošināt izglītošanos atbilstoši bērna spējām un valsts
prasībām (39. pants), privātpersonu tiesības dibināt izglītības institūcijas (40. pants),
valsts pārraudzības pienākums pār privāto izglītības institūciju darbību (40. pants)), tajā
pašā laikā neprecizējot obligātās izglītības pakāpes un līdz ar to arī bezmaksas izglītības
apjomu, kas ir svarīgas Satversmes 112. panta sastāvdaļas. Privātpersonu tiesības dibināt
izglītības institūcijas, valsts pārraudzības pienākums par privātajām izglītības institūcijām
un nenoteiktība par bezmaksas izglītības apjomu ir vienojošs faktors starp likuma
“Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”” 38.-40. pantu un
pirmās konstitucionālās jaunrades centiena rezultātu - Satversmes - pamatnoteikumu
130Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta
apspriešana un apstiprināšana, Rīga, TNA [elektr. izd.j, 2006,927. lpp.

131Turpat, 925. lpp.
# Tbrpat, 926. lpp.
133Konstitucionālais likums "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”: LR1991. gada 10. decembra likums,
Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, Nr. 4.
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par pilsoņu tiesībām un pienākumiem - 107., 108. un 108.1pantu. Ievērojot minēto, arī
šis konstitucionālās jaunrades centiens vērtējams tikai kā vēstures liecība, nevis kā tieša
norāde par Satversmes 112. panta saturu.

3. Tiesiskā pieredze PSRS okupācijas laikā
52. Satversmes 112. panta satura noteikšanā jāņem vērā arī Latvijas tiesiskā pieredze,
esot PSRS okupācijā. PSRS 1936. gada konstitūcija, kas bija par pamatu Latvijas Padomju
Sociālistiskās Republikas (turpmāk - LPSR) 1940. gada konstitūcijai un līdz ar to ari
pamats tiesiskajai kārtībai Latvijā, konstitucionālā līmenī nostiprināja sociālisma un
racionālisma idejās pamatotas izglītības tiesības. Atzītas tika tiesības uz izglītību, un to
īstenošanai noteikta obligātā astoņgadīgā izglītība un valsts pienākums attīstīt izglītības
sistēmu, jo sevišķi tā, lai veicinātu arodizglītību un darba un izglītības iespēju vienlaicīgu
izmantošanu, nodrošināt bezmaksas visu pakāpju izglītību, izglītību dzimtajā valodā
un stipendiju sistēmas izveidi.134 Atšķirībā no citām konstitūcijām, kas vēl pirms PSRS
1936. gada konstitūcijas izglītības tiesības balstīja sociālisma un racionālisma idejās,
šī konstitūcija izglītības tiesību nodrošināšanu pilnīgi nodeva valsts ziņā, tādējādi gan
sekularizējot izglītības saturu,135gan vismaz formāli nošķirot ģimeni no izglītības procesa
īstenošanas un padarot to par valsts un izglītojamā atbildību. Turklāt PSRS 1936. gada
konstitūcija atspoguļo padomju ideoloģiju, neparedzot ne zinātnes,136 ne mācību brīvību,
ne arī to savstarpējo vienotību, bet pārņem ot to pilnīgā valsts kontrolē un ar izglītības
un zinātnes nošķiršanas palīdzību nodrošinoties, no vienas puses, pret izglītības satura
apšaubīšanu, no otras puses, pret nesankcionētu zinātnisko darbību. Tā rezultātā valsts
formāli nodrošināja netraucētu valsts sankcionētās idejās balstīta izglītības satura apguvi.
53.
Izglītības un zinātnes nošķiršanas m ēģinājum u iedīgļi meklējami vēl 20. gadsimta
divdesmitajos gados Vācijā, kur sāka veidot atsevišķus organizatoriskus veidojumus
izcilības koncentrēšanas un vairošanas vārdā, tādējādi m azinot tolaik pastāvošās bažas
par masu izglītības iespējamo negatīvo ietekmi uz zinātni. Tomēr PSRS izpildījumā
izglītības un zinātnes šķirtība kļuva par efektīvu līdzekli kontrolei pār izglītību un
zinātni. Sākotnēji tas ļāva izmantot PSRS labā zinātniekus, kas sagatavoti pirms PSRS
izveides, reizē nošķirot tos no jaunu padom ju zinātnieku sagatavošanas un iespējami
nelabvēlīgas ietekmēšanas. Vēlāk tas deva iespēju kontrolēt zinātnisko darbību un
tās rezultātu publisku apspriešanu, jo izglītības un zinātnes šķirtība bija par pamatu
zinātniskās darbības sadrumstalotībai, nevis izcilības koncentrēšanai, atdalīšanai no
izglītības procesa, nevis integrētai līdzāspastāvēšanai un savstarpēja labuma gūšanai,
un pakārtošanai padomju ideologu diktētiem uzdevum iem , nevis zinātnieka brīvai
134 PSRS 1936. gada konstitūcijas l2l. pants.
135 PSRS 1936. gada konstitūcijas 124. pants uzsver ne tikai valsts un Baznīcas, bet arī skolas un Baznīcas

šķirtību.
136 PSRS 1936. gada konstitūcijā tikai divas normas saistāmas ar zinātni: 126. pants, kas, cita starpā, paredz
tiesības dibināt zinātniskas biedrības, lai ievērotu darbaļaužu intereses un lai attīstītu ļaužu masu organizē
tas pašdarbības un politiskās aktivitātes; 129. pants, kas paredz patvēruma tiesības PSRS arī tiem ārvalstu
pilsoņiem, kas tiek vajāti par zinātnisko darbību. Minētās normas uzskatāmi apstiprina, ka PSRS 1936. gada
konstitūcija atvēlējusi zinātnei tikai valsts īstenojamās ideoloģijas līdzekļa lomu.
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izvēlei.137Galvenais aparāts zinātniskās darbības ideoloģiskai uzraudzībai kļuva Latvijas
pSRZinātņu akadēmija, kuras dibināšanas lūgumraksts norāda gan akadēmijas darbības
pamatmērķus, gan pieļaujamās zinātniskās darbības aprises: “[Nļolūkā radīt zinātniski
pētniecisko darbu vadošu centru un plānveidīgu vadību Latvijas PSR tautsaimniecības
atjaunošanas neatliekamu uzdevumu, mūsu Dzimtenes militāri ekonomiskās varenības
tālākai nostiprināšanai un zinātnes un nacionālās kultūras attīstībai, kā arī jaunu
nacionālo kadru sagatavošanai un kvalifikācijas papildināšanai lūgt Vissavienības
K[komunistiskās] (b) [boļševiku] P[partijas] CK[Centrālkomitejai] atļaut organizēt
Latvijas PSR Zinātņu akadēmiju.”138
54. Nākamais vērā ņem am ais izglītības tiesību konstitucionālās attīstības posms sākās
Udz ar PSRS 1977. gada konstitūcijas (Pamatlikuma) pieņemšanu, uz kā pamata attiecīgi
pieņemta LPSR 1 9 7 8 . gada konstitūcija (Pamatlikums) un kas līdz ar to arī noteica
turpmāko tiesisko kārtību Latvijā. Salīdzinot ar PSRS 1936. gada konstitūciju, PSRS
1977. gada konstitūcijā (Pamatlikumā) ir celts izglītības tiesību aizsardzības līmenis,
nosakot plašāku obligātās izglītības apjomu - vidējās izglītības ieguves obligātumu un precizējot valsts pienākum u izglītības tiesību nodrošināšanā, tai skaitā pienākumu
nodrošināt bezmaksas m ācību grāmatas, valsts stipendijas un atvieglojumus, kā arī
radīt apstākļus pašizglītības iespēju īstenošanai.139 Tāpat PSRS 1977. gada konstitūcijā
(Pamatlikumā) ievērojami palielināta zinātnes loma, nosakot vairākās normās tās
ietekmes nepieciešamību uz personu, sabiedrību un valsti, 26. pantā apņemoties
nodrošināt plānveidīgu zinātnes izaugsmi un zinātnisko kadru sagatavošanu un zinātnisko
pētījumu rezultātu izm antošanas tautsaimniecībā un citās dzīves jomās organizēšanu
un 47. pantā garantējot kom unism a celšanas mērķiem atbilstošu zinātnisku, tehnisku
un māksliniecisku jaunrades brīvību, apņemoties radīt tam nepieciešamos apstākļus,
tai skaitā paredzot autora, izgudrotāja un racionalizatora tiesību aizsardzību. Tomēr arī
PSRS 1977. gada konstitūcija saglabā izglītības un zinātnes šķirtību, un pat ierobežotā
veidā neparedz m ācību brīvību, kā to paredz zinātnei. Citos jautājumos PSRS 1977. gada
konstitūcija (Pamatlikums) pieturas pie iepriekš nodibinātā, tai skaitā jautājumā par
ģimenes lomu izglītībā, un tas ir situācijā, kad atšķirībā no PSRS 1936. gada konstitūcijas
PSRS 1977. gada konstitūcija paredz ģimenes aizsardzību.140 Acīmredzot, protests pret
ģimenes nošķiršanu no izglītības procesa īstenošanas bijis viens no apstākļiem, kādēļ
likums “Konstitucionālais likum s “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”” veltījis
atsevišķu pantu ģimenes lomai izglītības procesā141 un privātpersonu tiesībām dibināt
137Skat Graham, L. R. Science in Russia and the Soviet Union. A Short History, Cambridge History of Science,
NewYork, Cambridge University Press, 1993,321 p. at pp. 174-178. Par izglītības un zinātnes šķirfibas vēr
tējumu Latvijas sakarā skat, piemēram, Stradiņš, J, Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības,
I daļa, Rīga, Zinātne, 1998,711 lpp., 14. lpp.
138LPSR Tautas Komisāru Padomes un Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas
1945. gada 18. jūnija lēmums “Par Latvijas PSR ZA organizēšanu”. Citēts pēc Strazdiņš, J. Latvijas Zinātņu
akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, I daļa, Rīga, Zinātne, 1998,711 lpp., 125. lpp.
139PSRS 1977. gada konstitūcijas (Pamatlikuma) 45. pants.
140PSRS 1977. gada konstitūcijas (Pamatlikuma) 53. pants.
141Likuma “Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”” 39. pants.
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izglītības institūcijas142, toties atstājot novārtā izglītības tiesību pamatjautājumus ka
obligātās un bezmaksas izglītības apjoma noteikšana. Pēdējais, pieņemams, noticis,
uzskatot okupācijas laika sasniegto izglītības līmeni par pašsaprotamu, tādēļ tikai
vispārīgi regulējamu.
55. Neskatoties uz vairākiem būtiskiem trūkum iem , PSRS tiesiskā pieredze joprojām
uzskatāma par paraugu laikmetīgas izpratnes izveidei par valsts lomu izglītībā.143
Ievērojot minēto, kā arī to, ka šai izpratnei bijusi ietekme uz Satversmes 112. panta
izstrādi, Latvijas tiesiskā pieredze, esot PSRS okupācijā, jautājum ā par valsts lomu,
izslēdzot padomju ideoloģijas aspektus, izglītībā ir vērā ņem am a, nosakot Satversmes
112. panta saturu.

4. Satversmes 112. panta izstrāde
56. Satversmes 112. panta saturiskās aprises tieši nosaka šādi apstākļi.
57. Pirmkārt, līdzīgi kā citi Satversmes 8. nodaļas “Cilvēka pamattiesības” panti ari
Satversmes 112. pants veidots, galvenokārt vadoties pēc Latvijas Republikai saistošajiem
starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, konkrēti pēc Vispārējās cilvēktiesību
deklarācijas 26. panta, Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras
tiesībām 13. panta un Konvencijas par bērna tiesībām 28. panta. Tam par liecinieku
kalpo Satversmes 112. panta līdzība minētajām cilvēktiesību dokum entu normām.
58. Otrkārt, tā kā Satversmes 112. pants nav apspriests nevienā no trijiem lasījumiem,
nav pamats uzskatīt, ka Saeima tam būtu piešķīrusi atšķirīgāku nozīmi, nekā tas būtu
sagaidāms vienkāršā tiesību transplantēšanas gadījumā.144
59. Treškārt, arī Satversmes 112. panta sagatavošanas izskatīšanai Saeimā materiāli
apliecina, ka Satversmes 112. pants ir parasts tiesību transplantēšanas gadījums.
Vienīgajā reizē, kad Satversmes 112. panta sakarā bijusi kaut cik vērā ņemama diskusija,
apspriesta nepieciešamība ierobežot bezmaksas izglītības pieejamību, nosakot vecuma
cenzu. Tā par šādu priekšlikumu Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta Par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada 19. maija sēdē izteicās deputāts I.
Bišers (Demokrātiskā partija Saimnieks). Tomēr komisijas vairākums to noraidīja.
Turklāt deputāts J. G. Vidiņš (Tēvzemei un Brīvībai) norādīja, ka “arvien vairāk bērnu
neapmeklē skolas un, cerams, viņi mācīsies vēlāk. Tad viņi ies vakarskolās.”145 Minētais
apliecina komisijas vairākuma apņemšanos pieturēties pie transplantēšanai izmantojamo
cilvēktiesību dokumentu normām, nemainot transplantātu ne vārdiski, ne arī saturiski,
kas, cita starpā, atbilda arī līdzšinējai tiesiskajai pieredzei.
142 Likuma “Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”” 40. pants.
143 Beiter, K. D. The Protection of the Right to Education by International Law: Including a Systematic Analysis
of Article 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Leiden, Boston, Mārtiņus
Nijhoff Publishers, 2006,719 p. at p. 23.
144 Skat: Latvijas Republikas 6. Saeimas rudens sesijas desmitā sēde 1998. gada 15. oktobrī: stenogramma;
Latvijas Republikas 6. Saeimas rudens sesijas trešā sēde 1998. gada 27. augustā: stenogramma; Latvijas Re
publikas 6. Saeimas pavasara sesijas devītā sēde 1998. gada 21. maijā: stenogramma.
145 Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas projekta - Par cilvēktiesībām - izstrādes komisijas 1997. gada
19. maija sēdes protokols Nr. 11 [nav publicēts].
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60. Visbeidzot, vienaldzība, ar kādu izglītības tiesību konstitucionālo regulējumu
apveltīja tiesību zinātnieki, sabiedrības pārstāvji un valsts varas īstenotāji, kas bija
iesaistīti Satversmes 8 . nodaļas “Cilvēka pamattiesības” izstrādē, rada priekšstatu, ka
Satversmes 112. panta atbilstība starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem un
līdzšinējai tiesiskajai pieredzei uzskatīta par apmierinošu un tāpēc neapšaubāmu.

61. Ievērojot minēto, Satversmes 112. pants tādā apjomā, kādā tas pārņem Vispārējās
cilvēktiesību deklarācijas 26. pantu, Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām
un kultūras tiesībām 13. pantu un Konvencijas par bērna tiesībām 28. pantu, pārņem
ari to saturisko piepildījumu, ko tam ir devusi Apvienoto Nāciju Organizācija un tās
dalībvalstis, papildinot to ar Latvijas tiesisko pieredzi, esot PSRS okupācijā, un mūsdienu
tiesiskās sistēmas noteikto saturu.
62. Tā kā Satversmes 112. pants sastāv no trim tiesību normām, tās attiecīgi pēc
kārtas būs analizētas.
63. Satversmes 112. panta izstrāde nav bijusi pilnīgi brīva no padomju ideoloģijas
iespaida. Ievērojot m inēto, izglītības un zinātnes jautājumi sadalīti atsevišķās normās,
tomēr tādēļ vien nav pam atoti uzskatīt, ka padomju ideoloģijai arvien ir leģitīms
pamats šķirt izglītību un zinātni. Tieši tāpat kā Saeima vēl 2010. gada 30. septembrī
noraidīja priekšlikumu, ar kuru bija paredzēts ierobežot padomju ideoloģijas tradīcijās
mācību brīvību, uzticot Izglītības un zinātnes ministrijai organizēt “vienas valsts
izglītības standartiem atbilstošas m ācību grāmatas izstrādi un izdošanu katrā mācību
priekšmetā”146,147Saeima ir vairākkārtīgi norādījusi uz izglītības un zinātnes vienotības
nepieciešamību, tai skaitā nosakot valsts augstskolām atvasinātas publiskas personas
statusu un finansiālās neatkarības pam atu,148 ar komercdarbības un valsts pārvaldes
reformas palīdzību veicinot zinātnisko institūciju integrāciju augstskolās, paredzot
zinātniskās darbības atbalstu valsts augstskolās un pat nosakot nepieciešamību pēc
vienota departam enta Izglītības un zinātnes ministrijā (Augstākās izglītības un
zinātnes departam enta nepieciešam ība izriet no Augstskolu likuma 66. panta piektās
daļas).

C. Tiesības uz izglītību (Satversmes 112. panta pirmais teikums)
64. Tiesības uz izglītību kalpo kā pierādījums tam, ka cilvēktiesību dalījums pēc
paaudzēm ir nosacīts un drīzāk atspoguļo vēsturiskus cilvēktiesību aspektus, nekā
146Grozījumi Izglītības likumā: likumprojekts un anotācija izskatīšanai Saeimā 1. lasījumā [Saskaņā ar Sa
eimas Kārtības ruļļa 79. pantu 9. Saeimas deputātu J. Dukšinska, M. Kučinska, O. Kastēna, A. Baštika un V.
Aizbalta likumdošanas iniciatīva], 2010. 16. septembris. Pieejams internetā: http://titania.saeima.lv/LIVS/
SaeimaLIVS.nsf/0/830962530165FAD7C22577A7003D7684?OpenDocument Skatīts 2010.30. septembri.
147Latvijas Republikas 9. Saeimas rudens sesijas piektā sēde 2010. gada 30. septembri: stenogramma.
m 2011. gada 14. jūlija Grozījumi Augstskolu likumā precizē nekustamā īpašuma nošķiršanas kārtību
augstskolām ar atvasinātas publiskas personas statusu, kā ari augstskolas tiesības šāda nekustamā īpašuma
«karā, tādējādi pasvītrojot neatliekamu nepieciešamību pēc augstskolu finansiālās neatkarības, kas iepriekš
likumā paredzēta, tomēr Ministru kabineta ignorēta. Par augstskolu finansiālo neatkarību skat, piemēram,
Jarinovska, K. “Augstskolu jaunais tiesiskais stāvoklis”, Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, 2006.30. maijs, Nr.
21(424).
■
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raksturo cilvēktiesības un ar to īstenošanu saistīto valsts pienākum u saturu. Salīdzinot
tiesības uz izglītību ar katrai paaudzei piedēvēto cilvēktiesību raksturojumu un valsts
pienākumiem to nodrošināšanā, var konstatēt, ka tiesībām uz izglītību ir visu trīs paaudžu
cilvēktiesību raksturīgās iezīmes.149 Tās ir piederīgas: gan pilsoniskajām un politiskajām
tiesībām (negatīvajām tiesībām), kas īstenojamas galvenokārt bez valsts līdzdalības un
kam nepieciešama tikai valsts aizsardzība150 (piemēram, tiesības izglītot, tai skaitā vecāku
tiesības izglītot bērnus atbilstoši savai pārliecībai151); gan ekonom iskajām , sociālajām un
kultūras tiesībām152 (pozitīvajām tiesībām), kuru īstenošana nav iespējama bez valsts
līdzdalības153 (piemēram, tiesības uz bezmaksas izglītību154);155 gan arī solidaritātes
tiesībām (grupas tiesībām), kas pieder grupai, nevis atsevišķai personai156 (piemēram,
tiesības uz analfabētisma likvidēšanu, zinātnes un tehnikas sasniegum u pieejamību un
mūsdienu mācību metožu pieejamību157). M inētais norāda, ka tiesībām uz izglītību ir
vispārējs raksturs, kādēļ to nozīmīguma piezemēšana, atsaucoties uz to piederību kādai
cilvēktiesību paaudzei, ir nepamatota.158
65.
Tiesībām uz izglītību ir gan saturiskā, gan instrumentālā daļa. Tiesību uz izglītību
saturiskā daļa saistīta ar jēdzienu “izglītība” un mērķi, kam jākalpo izglītībai laikmetīgā
demokrātiskā valstī.159 Tā kā jēdziens “izglītība” nav konkretizēts, tiesības, kas ar to
ir saistītas, aptver visus ar šo jēdzienu saistītos aspektus.160 Rezultātā tiesību saturiskā
149 Nowak, M. “The Right to Education”, Economic, Social, and Cultural rights: a Textbook, A. Eide, C. Krause
and A. Rosas (eds.), Dordrecht/ Boston/ London, Mārtiņus Nijhoff Publishers, 1995, pp. 189-211 at p. 196.
150 Beiter, K. D. The Protection of the Right to Education by International Law: Including a Systematic Analysis
ofArticle 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Leiden, Boston, Mārtiņus
Nijhoff Publishers, 2006,719 p. at p. 37.
151 Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. panta trešā daļa, Eiropas
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 2. pants, Konvencijas pret diskri
mināciju izglītībā 5. panta pirmās daļas (b) apakšpunkts.
152 Tiesībām uz izglītību ir gan ekonomiskas, gan sociālas, gan arī kultūras tiesību iezīmes./ General Com
ment No. 11: Plans of action for primary education (art. 14), United Nations, Economic and Social Council,
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/4,10 May 1999, § 2.
153 Beiter, K. D. The Protection of the Right to Education by International Law: Including a Systematic Analysis
of Article 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Leiden, Boston, Mārtiņus
Nijhoff Publishers, 2006,719 p. at p. 37.
154 Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. panta otrā daļa.
155 Par tiesību uz izglītību piederību pirmās un otrās paaudzes cilvēktiesībām skat. arī General Comment No.
11: Plans of action for primary education (art. 14), United Nations, Economic and Social Council, Committee
on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/4,10 May 1999, § 2.
>st Beiter, K. D. The Protection of the Right to Education by International Law: Including a Systematic Analysis
of Article 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Leiden, Boston, Mārtiņus
Nijhoff Publishers, 2006,719 p. at p. 38.
157 Konvencijas par bērna tiesībām 28. panta trešā daļa.
158A Human Rights-Based Approach to Education, New York, United Nations Children’s Fund, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, 2007,146 p. at p. 10.
159General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13), United Nations, Economic and Social Coun
cil, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C. 12/1999/10,8 December 1999, $ 4.
160 Par jēdziena “izglītība” saturu skat. šī komentāra sadaļu “Satversmes 112. panta konstrukcija un termi
noloģija”.
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daļa vērsta, lai visos aspektos nodrošinātu pilnvērtīgu tiesību uz izglītību mērķu
sasniegšanu.
66. Savukārt tiesību uz izglītību instrumentālās daļas satura noteikšana ir daudz
kompleksāka, jo ir saistīta gan ar apsvērumiem, bez kuriem tiesību uz izglītību īstenošana
nebūtu iespējama, gan ar apsvērumiem, ko nosaka nepieciešamība ievērot citas ar
tiesībām uz izglītību saistītās tiesības un brīvības. Pamatprasības ir saistītas ar izglītības
iespēju,161 izglītības pieejamības,162 izglītības pieņemamības163un izglītības pielāgošanās
spēju nodrošināšanu164.
67. Izglītības iespējas saistītas ar izglītojamo vajadzībām atbilstoša skaita izglītības
institūciju un izglītības programmu izveidošanu un to darbības nodrošināšanu tādā
veidā, lai tas garantētu tiesību uz izglītību saturiskās daļas īstenošanu.
68. Izglītības pieejamība īstenojama ar diskriminācijas aizlieguma ievērošanu,
kā ari visiem līdzīgu iespēju radīšanu, novēršot šķēršļus vai arī atvieglojot šķēršļu
pārvarēšanu, kas var izpausties arī kā izglītības iestāžu sasniedzamības vairošana un
izglītības izmaksu pakāpeniska samazināšana, lai sasniegtu gala mērķi - bezmaksas
izglītību.
69. Izglītības pieņemamība nodrošināma ar izglītības satura un metožu pielāgošanu
izglītojamo vajadzībām, tai skaitā nosakot kvalitātes standartus, radot apstākļus radošai
brīvībai attiecīgo standartu sasniegšanā (arī ar akadēmiskās brīvības un augstskolu
akadēmiskās autonomijas palīdzību), nodrošinot bērna spēju pilnīgu un pilnvērtīgu
attīstību, kā arī bērna tiesību uz atpūtu, brīvo laiku, atbilstoša vecuma spēlēm un
izpriecām, brīvu dalību kultūras dzīvē un nodarbošanos ar mākslu īstenošanu, un
respektējot izglītojamā un nepilngadības gadījumā arī aizbildņu apziņas brīvību. Izglītības
pieņemamība nodrošināma arī ar atbilstošas vides radīšanu, bērna tiesību gadījumā,
nodrošinot bērniem draudzīgus, drošus un veselīgus izglītības apstākļus.165Tā, piemēram,
ēdināšanas un transporta nodrošināšana ir līdzekļi, ko uzskata par izglītības pieejamības
nodrošinošiem.166Izglītības pieņemamība regulāri pārbaudāma, un pārbaudes rezultātiem
jābūt publiski pieejamiem, lai tādējādi nodrošinātu izglītības kvalitāti un izglītības satura
un vides izvēles brīvības īstenošanu.167
161 General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13), United Nations, Economic and Social
Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C. 12/1999/10, 8 December 1999,
§6 (a).
!®Ibidem, § 6 (b).
IMIbidem, § 6 (c).
164Ibidem, § 6 (d).

IMA Human Rights-Based Approach to Education, New York, United Nations Children’s Fund, United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization, 2007,146 p. at p. 34.
I Verheyde, M. Article 28: the Right to Education, A Commentary on the United Nations Convention on the
Rights of the Child, A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (eds.),
Volume 28. Leiden, Mārtiņus NijhofF Publishers, 2006,69 p. at p. 24.
I I Human Rights-Based Approach to Education, New York, United Nations Children’s Fund, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, 2007,146 p. at p. 34.
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70. Visbeidzot, izglītības pielāgošanās spēja ir pastāvīga izglītības sistēmas
nepieciešamība, lai tādā veidā izglītība būtu arvien pieņem am a.168
71. Satversmes tiesas un Augstākās tiesas prakses iespaidā atsevišķi tiesību uz izglītību
aspekti ieguvuši konkrētākas aprises.
72. Tā tas ir attiecībā uz valsts valodas politikas īstenošanu mazākumtautību skolās,
nosakot un palielinot valsts valodā apgūstamā izglītības satura apmēru. Satversmes tiesa šo
jautājumu skatīja,169analizējot starptautiskos cilvēktiesību dokum entus, to piemērošanas
praksi, citvalstu konstitucionālo pieredzi un Latvijas tiesisko sistēmu. Satversmes tiesa
secināja, ka valsts pienākums nodrošināt izglītības satura apgūšanu valsts valodā saistāms
ar izglītības lomu laikmetīgā demokrātiskā valstī. Proti, tā kā izglītība kalpo arī kā līdzeklis,
lai sagatavotu cilvēku “apzinīgai dzīvei brīvā sabiedrībā”,170ko paredz Konvencijas par bērna
tiesībām 29. panta pirmās daļas (d) apakšpunkts un kas atkārto Satversmes tiesas neminētu
tiesību normu - Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
13. panta pirmo daļu, kas paredz, ka “izglītībai jādod visiem iespēja būt pilnvērtīgiem
brīvas sabiedrības dalībniekiem” - , valstij ir pienākum s nodrošināt izglītības satura
apguvi valsts valodā tajā apjomā, kas kalpo m inētā m ērķa sasniegšanai Tajā pašā laikā
Satversmes tiesa arī atzina mazākumtautību tiesības uz izglītības satura apguvi dzimtajā
valodā, norādot, ka šīs tiesības izriet no Satversmes 114. panta, Konvencijas par bērna
tiesībām 30. panta, Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 27. panta un
Vispārējās konvencijas par nacionālo m inoritāšu aizsardzību171, kas gan lietas izspriešanas
laikā bija parakstīta, bet vēl nebija ratificēta. Tomēr, tā kā šo tiesību mērķis atšķiras no tā,
kas ir valsts pienākuma nodrošināt izglītības satura apgūšanu valsts valodā pamatā, proti,
tās dod iespēju mazākumtautībām “saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras
savdabību”172, nevis nodrošina pilnvērtīgu dalību sabiedrībā, mazākumtautību tiesības
uz izglītības satura apguvi dzimtajā valodā īstenošana ir ierobežota. Satversmes tiesas
skatījumā mācībvalodas proporcijas noteikšana m azākum tautību izglītībā ir leģitīms
un proporcionāls līdzeklis demokrātiskā sabiedrībā, līdz ar to tāds, kas atbilst izglītības
pieejamības un izglītības pieņemamības prasībām.
168 Skat General Comment No. 13: The Right to Education (Art 13), United Nations, Economic and Social
Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/10, 8 December 1999, § 6; A
Human Rights-Based Approach to Education, New York, United Nations Children’s Fund, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, 2007,146 p. at pp. 29-37.
149Par Izglītības likuma pārejas noteikumu 9. punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
91. un 114. pantam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrmbu aizsardzības konvencijas 1. protokola 2. pantam
un tās 14. pantam (saistībā ar 1. protokola 2. pantu), Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām
tiesībām 26. un 27. pantam, Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5.
pantam, Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantam, kā arī Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu
tiesībām 18. pantam: Satversmes tiesas 2005. gada 13. maija spriedums lietā Nr. 2004-18-0106, Latvijas Vēst
nesis, 2005.17. maijs, Nr. 77 (3235).
170 Turpat, § 16.
171 Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 2005.
31. maijs, Nr. 85 (3243).
172 Satversmes 114. pants.
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73. Valsts līdzdalība privāto izglītības iestāžu finansēšanā ir vēl viens tiesību uz
izglītību aspekts, k u ru konkretizējusi Satversmes tiesas prakse. Satversmes tiesa
norādīja,173ka “no Satversmes 112. panta izriet valsts pienākums kontrolēt, lai privātajās
mācību iestādēs iegūstam ā izglītība būtu līdzvērtīga tai izglītībai, kādu nodrošina
valsts skola”174, dodot reizē netiešu norādi, ka līdzdalība privāto izglītības iestāžu
finansēšanā ir viens no līdzekļiem kvalitātes atbilstības nodrošinājumam. Tādēļ valsts
līdzdalība privāto izglītības iestāžu finansēšanā, kā kritēriju finansēšanai izvēloties
valsts akreditētas izglītības program m as esību, ir leģitīms un proporcionāls līdzeklis
demokrātiskā sabiedrībā, līdz ar to tāds, kas atbilst izglītības pieejamības un izglītības
pieņemamības prasībām . Tajā pašā laikā Satversmes tiesa faktiski norādīja, ka apmērs,
kā finansējumu sadala, īstenojot valsts valodas politiku, neatbilst leģitīmajam mērķim nepieciešamībai aizsargāt valsts valodu un nostiprināt tās lietošanu - ,175kādēļ atzina šo
sadalījumu par diskrim inējošu, tātad neatbilstošu Satversmes 91. pantam. Minētais gan
reizē ari norāda, ka, ja finansējum a sadalījums atbilstu proporcijai, kādā apgūst valsts
valodu, nevis izglītības ieguves pamatvalodai, tas varētu būt uzskatāms par atbilstošu
leģitīmajam m ērķim .
74. Šajā sakarā m inam a iniciatīva tautas nobalsošanas organizēšanai, lai ierobežotu
valsts finansējuma piešķiršanu pēc izglītības valodas kritērija, proti, precizējot Satversmes
112. pantu tā, ka nodrošinām a bezmaksas izglītība valsts valodā, un paredzot, ka “ar
2012. gada 1. septem bri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi,
mācības notiek valsts valodā”176. Lai gan iniciatīva neguva atbalstu (parakstījušies 120433
no nepieciešamajiem 153232 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem),177 tomēr tā radīja
vairākus jautājums saistībā ar Satversmes 112. pantu un tautas gribas konstitucionalitāti,
ja iniciatīva tom ēr rezultētos Satversmes grozījumos. Tāpat iniciatīva atklāja jautājumu
par Centrālās vēlēšanu komisijas rīcības konstitucionalitāti, sākot vākt parakstus tautas
nobalsošanas organizēšanai.
75. Tautas nobalsošanas organizēšanas iniciētāju nodoms nevar atcelt Satversmes
vienotības principu, kas “liedz atsevišķu konstitucionālo normu iztulkot atrauti no citām
Satversmes norm ām , jo Satversme kā vienots dokuments ietekmē katras atsevišķas normas
tvērumu un saturu”178. Tāpat Satversmes interpretācijā jāievēro cilvēktiesību aizsardzības
173Par Izglītības likuma 59. panta otrās daļas otrā teikuma daļā par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu
finansēšanā, ja tiek īstenotas izglītības programmas valsts valodā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrmbu aizsardzības konvencijas 14 pantam (saistībā ar
Pirmā protokola 2. pantu): Satversmes tiesas 2005. gada 14. septembra spriedums lietā Nt. 2005-02-0106,
Latvijas Vēstnesis, 2005.16. septembris, Nr. 148 (3306).
174Turpat, $ 12.
m Turpat, § 17.3.
176Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē: likumprojekts Centrālajai vēlēšanu komisijai parakstu vākšanai
[Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22. pantu likumdošanas iniciatīva].
Pieejams internetā: http://web.cvk.lv/pub/public/29883.htmL Skatīts 2011.25. aprīli
177Par parakstu vākšanas likuma “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē ” ierosināšanai rezultātu: Cen
trālās vēlēšanu komisijas 2011. gada 21. jūlija lēmums Nr. 34. Pieejams internetā: http://web.cvk.lv/pub/
public/30044.htmL Skatīts 2011.30. jūlijā.
171Par Radio un televīzijas likuma 46. panta sestās, septītās, astotās un devītās daļas atbilstību Latvijas
Republikas Satversmes 58. un 91. pantam: Satversmes tiesas 2005. gada 14. septembra spriedums lietā №
2006-05-01, Latvijas Vēstnesis, 2006.24. oktobris, Nr. 169 (3537), § 16.
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principu attiecībā uz sasniegtā aizsardzības līmeņa nepārtrauktu nodrošināšanu un jau
sasniegtā līmeņa celšanu. Ievērojot minēto, pat, ja tautas nobalsošana būtu organizēta
un tās rezultātā būtu grozīta Satversme, rezultāts neatbilstu tās iniciatoru sākotnējam
nodomam.179
76. Priekšlikums Satversmes 112. panta redakcijas grozījumiem atsevišķi nepalielina
valsts pienākumu apjomu, jo bezmaksas izglītības nodrošināšana valsts valodā izriet no
Satversmes 4. panta. Tāpat tas neliedz iespēju valstij nodrošināt bezmaksas izglītību ari
citās valodās. Līdz ar to Satversmes 112. pants piedāvātajā redakcijā neietekmē līdzšinējo
konstitucionāli aizsargājamo izglītības tiesību saturu.
77. Savukārt pārejas noteikums vērtējams kā savdabīgs izaicinājums idejām par
“Satversmes tēviem kā saprātīgo konstitucionālo likumdevēju” un “Satversmes pilnīguma
dogmu”. Pirmkārt, trūkst formālas sasaites ar norm u, kam šis pārejas noteikums domāts.
Otrkārt, mācībvalodas noteikšanas pamatā ir kritērijs - izglītības institūcijas dibinātājs
(valsts vai pašvaldība) - un izņēmums - pirmsskolas izglītība, uz kuru nav attiecinātas
mācībvalodas prasības. Tādēļ pārejas noteikumu norm u var attiecināt uz visa veida
mācībām neatkarīgi no izglītības pakāpes (izņemot pirmsskolas izglītību), izglītības
veida, izglītības ieguves formas un izglītojošās darbības veida izglītības institūcijā, kuras
dibinātājs ir valsts vai pašvaldība.
78. Piesaucot saprātīgumu un piedēvējot konstitucionālajam likumdevējam izpratni
par termina “iestāde” saturu, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likum ā180, nevis Izglītības
likumā dotajam skaidrojumam, var mēģināt reducēt norm u, izslēdzot no tās satura
augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas. Tāpat ar saprātīguma argumentu var
mēģināt reducēt normu, izslēdzot no tās satura valodas (dzimtās valodas un svešvalodu)
mācības. Tomēr reducēšana nerisina virkni citu jautājumu, tai skaitā par rīcību ar
valsts vai pašvaldības dibinātu izglītības institūciju, kas nodrošina tikai tādu izglītības
programmu, kas nav īstenojama valsts valodā. Vai izglītības institūcija ir likvidējama vai
reorganizējama? Vai likvidēšanas vai reorganizēšanas gadījumā ir līdzekļi, lai nodrošinātu
visas tiesiskās prasības? Vai reorganizēšanas gadījumā būs nodrošināts vienlīdzības un
diskriminācijas aizlieguma princips? Vai un cik daudz starptautisku līgumu jādenonsē?
Tāpat reducēšana nerisina ar tiesisko paļāvību saistītos jautājumus personai, kas
uzsākusi, bet vēl nav pabeigusi izglītības programmu, kas nav īstenojama valsts valodā.
Vai valstij jānodrošina atbalsts mācībām privātā izglītības institūcijā gadījumā, ja
izglītības programmas turpināšana valsts valodā nav iespējama? Vai un cik lielā apjomā
valstij jānodrošina atbalsts mācību turpināšanai izglītības programmā, kas īstenojama
valsts valodā? Lai gan minētās problēmas būtu bijis iespējams relatīvi saprātīgi risināt ar
ārējā normatīvā akta normu palīdzību, tomēr, ievērojot pārejas noteikuma doto termiņu,
legistiski optimāls risinājums bija maz ticams. Drīzāk pārejas noteikums, ja tāds būtu
bijis pieņemts, varētu kļūt par Satversmes kā dokum enta nepilnīguma apliecinājumu un
interesantu atkāpi no “Satversmes ideālformas” koncepta.
79. Lai arī privāto izglītības iestāžu dibināšanas tiesības un izglītības satura kvalitātes
nodrošināšanas pienākums ar valsts noteiktu standartu palīdzību starptautiskajās
179 Par iniciatīvu skat. Dzintars, R. “Parakstīties var pie jebkura notāra”, Latvijas Avīze, 201L 11. janvāris,'
180 Valsts pārvaldes iekārtas likums: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 2000.21. jūnijs, Nr. 94 (2669).
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publiskajās tiesībās ir skaidri jautājumi, tomēr arī šiem jautājumiem ir pievērsta Latvijas
tiesu prakses uzmanība. Tā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments
norāda, ka “noteiktu prasību izvirzīšana un atļauju ieviešana privātskolu dibināšanā
atbilst Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai”181, tātad arī
attiecīgi Satversmes 112. pantam . Turklāt “valstij, atļaujot privātskolu darbību, ir tiesības
nodrošināt noteiktu standartu ievērošanu privātskolās notiekošajās nodarbībās”182.

D. Bezmaksas pamatizglītība un vidējā izglītība
(Satversmes 112. panta otrais teikums)
80. Bezmaksas izglītība ir valsts pamatlīdzeklis tiesību uz izglītību nodrošināšanā,
jo šādā veidā efektīvi sasniedzami visi tiesību uz izglītību instrumentālās daļas
aspekti - izglītības iespējas, izglītības pieejamība, izglītības pieņemamība un izglītības
pielāgošanās spēja. Šo dom u atspoguļo gan Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 26.
panta pirmā daļa, kas paredz, ka pamatizglītībai jābūt bezmaksas, gan Starptautiskā
pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. panta otrās daļas (a)-(c)
apakšpunkts, kas paredz, ka pamatizglītībai jābūt bezmaksas, bet vidējai un augstākai
izglītībai pakāpeniski jākļūst bezmaksas, gan arī Konvencijas par bērna tiesībām 28.
panta pirmās daļas (a)-(d) apakšpunkts.
81. Bērna tiesības uz bezmaksas pamatizglītību vispārēji nozīmē tiesības uz
bezmaksas pamatizglītību institūcijā, gūt socializāciju savu vienaudžu sabiedrībā.
Pamatizglītības program m u īstenojošai institūcijai, vienlaikus īstenojot profesionālās
ievirzes izglītību vai interešu izglītību, kuras saturs pilnībāsakrīt ar konkrētās institūcijas
pamatizglītības program m as saturu tās daļā, ir aizliegts pieprasīt pamatizglītības
programmas izglītojamajam nepilngadīgajam samaksu par to profesionālās ievirzes vai
interešu izglītības daļu, kuras saturs sakrīt ar pamatizglītības programmu, jo šādi, lai
arī formāli īstenojot divas dažādas izglītības programmas, nepilngadīgais tiek faktiski
izstumts no vienaudžu kopīgā darba izglītošanās procesā, proti, tiek pārkāpta būtiska
izglītības sastāvdaļa - socializācija. Pamatizglītības programmu īstenojošai institūcijai
ir aizliegts prasīt samaksu par tādām darbībām, pakalpojumiem un rīcību, kas gan
formāli nav pamatizglītības programmas sastāvdaļa, tomēr pēc būtības ir neatņemama
pamatizglītības iestādes funkcija, piemēram, sanitārā mezgla lietošana, garderobes
izmantošana, sākumskolas vecuma bērnu uzraudzība, institūcijas telpu labiekārtojums,
valsts svinamo dienu un citu institūcijas rīkotu svētku, svinīgu sarīkojumu apmeklējums.
Arī pirmsskolas izglītība ir nodrošināma bez maksas, jo tā sagatavo pamatizglītības
pakāpes uzsākšanai.
82. Vidējā izglītība ir formāla izglītība, un valstij jānodrošina bez maksas gan iespēja
apgūt vispārējo vidējo izglītību, kas sagatavo personību zinātņu studijām terciārajā
izglītības pakāpē, gan arī profesionālo vidējo izglītību, kas sagatavo personību amatam,
1,1 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010. gada 11. marta spriedums lietā Nr.
A42552506 SKA-66/2010, § 12. Pieejams internetā: http://c4.vds.deac.lv/files/AL/2010/03_2010/ll_03_2010/
AL_1103_AT_SKA-0066-2010.pdf. Skatīts 2010.24. aprīlī.
‘“ Hirpat.
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darbam un profesionālajai dalībai tautsaimniecībā. Turklāt bezm aksas profesionālajai
vidējai izglītībai, lai tā atbilstu prasībai pēc izglītības pieejam ības, jābūt tādai, kas, lai ari
orientēta uz amatu un tautsaimniecību, tom ēr dod iespēju bez ierobežojumiem studēt
Latvijas terciārās izglītības program m ās - gan profesionālajās, gan akadēmiskajās
proti, bezmaksas profesionālajai izglītībai jāietver noteikts bezmaksas vispārējās
vidējās izglītības satura m inim ums. Nedrīkst radīt situāciju, ka valsts institūcijas prasa
papildu maksu par profesionālās vidējās izglītības ieguvēju form ālu pārkvalifikāciju
vai papildizglītošanu, lai radītu juridisku priekšnoteikum u studijām. Tiesa, šāds
aizliegums prasīt samaksu neattiecas uz neform ālo izglītību, kas nevis rada juridisku
priekšnoteikumu studijām, bet saturiski palīdz sagatavoties specializētajām studijām,
piemēram, augstskolu pirmsterciārās izglītības sagatavošanas kursi mākslā, mūzikā,
medicīnā un citās īpašās nozarēs.
83. Vispārīgi bezmaksas izglītība nozīm ē to, ka valsts finansē visus izdevumus,
kas saistīti ar izglītības iestāžu izveides un to darbības nodrošināšanu.183 Jebkādi tieši
maksājumi par izglītības, kas noteikta kā bezm aksas, ieguvi ir izskaužami,184 savukārt
netieši maksājumi vērtējami atbilstoši to faktiskajam raksturam . Ekonomisko, sociālo
un kultūras tiesību komitejas vispārējā kom entārā Nr. 11 “Par pamatizglītības rīcības
plānu” minēti divi piemēri nepieļaujamiem netiešiem m aksājum iem . Pirmais - obligātie
maksājumi, ko mēdz noform ēt kā brīvprātīgus m aksājum us. O trais - salīdzinoši lielu
ar izglītības ieguvi saistīto izdevumu noteikšana, piem ēram , pienākum s iegādāties
salīdzinoši dārgu skolas formas apģērbu.185 Citi netiešie m aksājum i var būt pie)aujami
tiktāl, cik izpilda visus tiesību uz izglītību instrum entālās daļas aspektus.
84. Ilustrācijai par pieļaujamajiem netiešajiem m aksājum iem kalpo Čehijas
Konstitucionālā tiesas prakse un tās pretnostatījum s Latvijas Tiesībsarga praksei.
Čehijas Konstitucionālā tiesa, vērtējot M inistru kabineta noteikum us, kas paredzēja
finansēšanas apmēru m ācību grām atām un m ācību pam atiīdzekļiem un kas pieteikumu
iesniegušo deputātu ieskatā nepietiekam ā apm ērā sedza izglītības izdevumus (piemēram,
valsts nesedza izdevumus vidusskolas m ācību grām atu iegādei, valsts sedza mācību
pamatlīdzekļu iegādi tikai 1. klases skolēniem), norādīja, ka bezm aksas izglītība nenozīmē
to, ka valsts sedz visus izdevumus, kas vien rodas izglītības ieguves sakarā, piemēram,
nefinansē “galošu, portfeļu, penāļu, rakstām piederum u, fiziskās audzināšanas līdzekļu”1“
183 Jayawickrama, N. The Judicial Application o f Human Rights Law: National, Regional and International
Jurisprudence, Cambridge, Cambridge University Press, 2002,965 p. at p. 896.
184 General Comment No. 11: Plans of action for primary education (art. 14), United Nations, Economic and
Social Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/4,10 May 1999, § 7.
185 Ibidem.
184 “According to the interpretation of this concept proposed by the petitioners, the state should see
to the provision of everything directly related to attendance at elementary and secondary schools, for
example, galoshes, briefcases, pencil cases, writing equipment, physical education gear, etc. It is clear that
education free of charge cannot consist in the fact that die state bears all costs incurred by citizens when
pursuing their right to education and the Government undoubtedly has authority to proceed in this
way,” Constitutional Court of the Czech Republic, PI. US 25/94, judgement of 13 June 1995. Available on
the internet at: http://angl.concourt.cz/angl_verze/doc/p-25-94.php. Last visited at 24 April 2010 [autores
tulkojums latviešu valodā].
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iegādi. Čehijas Konstitucionālā tiesa norādīja, ka izglītības ieguve ir ilgtermiņa ieguldījums
cilvēka dzīvē, tādēļ valsts sedz būtiskāko izdevumu daļu, bet tai nav pienākumu segt
visu.187 Minētā lieta ir ievērojama, jo tajā secinātais atšķiras no Tiesībsarga 2008. gada
27. augusta atzinum a pārbaudes lietā “Vai mācību grāmatu iegāde par skolēnu ģimeņu
līdzekļiem ir p retrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā noteikto?”, lai arī
abi secinājumi pam atoti galvenokārt ar starptautisko cilvēktiesību dokumentu tiesību
normām kā Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13.
panta otrās daļas (a) u n (b) apakšpunktu un Konvencijas par bērna tiesībām 28. panta
pirmās daļas (a) un (b) apakšpunktu, kas faktiski atkārto paktā minēto, kā arī līdzīgām
konstitucionālām n o rm ām 188 bezm aksas pamatizglītības un vidējās izglītības sakarā. Tā
Tiesībsargs secinājis, ka “[n]odrošinājum s ar mācību grāmatām ir tiesību uz bezmaksas
izglītību neatņem am a sastāvdaļa”189, kādēļ pienākums iegādāties mācību grāmatas par
izglītojamo vai to aizbildņu līdzekļiem ir pretrunā ar Satversmes 112. pantu190. Turklāt
atzinumā norādīts, ka, “[a]ttīstoties izpratnei par tiesībām uz bezmaksas izglītību, būtu
jāvērtē ne tikai skolēnu nodrošināšana ar bezmaksas grāmatām, bet arī mācību burtnīcām
un citiem izglītības iegūšanas procesā nepieciešamajiem mācību līdzekļiem”191. Tā kā
Čehija un Latvija pieder vienai izglītības tiesību saimei, rodas pamatots jautājums par
secinājumu atšķirības pam atotību.
85. Piederība vienai tiesību saimei neizslēdz tiesiskās sistēmas unikalitāti, līdz ar to
secinājumi par tiesisko sistēm u un tās veidojošiem elementiem jābalsta gan uz vispārēju
izpratni par konkrēto tiesību saimi, gan arī uz vispusīgu konkrētās tiesiskās sistēmas
izzināšanu. Bezmaksas m ācību līdzekļu pieejamības nodrošināšanas jautājumi risināti
jau Satversmes - pam atnoteikum u par pilsoņu tiesībām un pienākumiem - apspriešanas
laikā Satversmes sapulcē. N o vienas puses, Satversmes sapulces mazākums uzskatīja, ka
“bezmaksas izglītība nepieciešamā kārtā ietver arī bezmaksas mācības līdzekļus.”192Tātad
1,7 “The expenses connected with putting the right to education into effect are a long-term investment
into the life of the citizen. The state bears the essential part of these costs, however, it is not obliged
to bear all of them,” Constitutional Court of the Czech Republic, PI. US 25/94, judgement of 13 June
1995. Available on the internet at: http://angl.concourt.cz/angLverze/doc/p-25-94.php. Last visited at
24 April 2010.
1MArticle 33 (2) of Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms: “Citizens have the right to free el
ementary and secondary school education, and, depending on particular citizens’ ability and the capability
of society, also to university-level education.”/ Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms: Consti
tutional Act of Czech Republic. Available on the internet at: http://angl.concourt.cz/angLverze/rights.php.
Last visited at 24 April 2010.
I Tiesībsarga Romāna Apsiša 2008. gada 27. augusta atzinums pārbaudes lietā “Vai mācību grāmatu iegāde
par skolēnu ģimeņu līdzekļiem ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā noteikto?" seci
nājuma 1. punkts. Pieejams internetā: http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibsargs/jaunumi/Tdocsl83. Skatīts
2010.24. aprīli.
190Turpat, secinājuma 2. punkts.
m T\irpat, secinājuma 4. punkts.
I V. Dermanis (“neatkarīgs strādnieku priekšstāvis”). Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums
(1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana, Rīga, TNA [elektr. izd],
2006,1111 lpp„ 609. lpp.
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tie nodrošināmi visiem. No otras puses, Satversmes sapulces vairākum s piekrita bezmaksas
mācību līdzekļu nodrošināšanai tikai m azturīgo bērniem , atbalstot šādu norm u ari trešajā
lasījumā.193 Bezmaksas mācību līdzekļi nodrošināti visiem, Latvijai esot PSRS okupācijā
Līdz ar PSRS 1977. gada konstitūciju (Pamatlikumu) tā bija daļa no valsts konstitucionāla
pienākuma izglītības tiesību jomā. Arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. gada 4.
maijā mācību līdzekļi nodrošināti visiem bezmaksas. Tikai salīdzinoši nesen pašvaldības
pārstājušas nodrošināt mācību līdzekļus atbilstošā apjomā, neskatoties uz to, ka Saeima
piešķīrusi arvien lielāku finansējumu mācību līdzekļu iegādei, nekā tas bijis pieprasīts. Tas,
ka Saeima joprojām nav mainījusi ieskatu par bezm aksas m ācību līdzekļu kā bezmaksas
izglītības nodrošināšanai nepieciešamu nosacījumu, norāda Saeimas balsojums, noraidot
2010. gada 30. septembrī likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”, kas paredzēja
ierobežot bezmaksas mācību līdzekļu nodrošināšanas pienākum u, nosakot: “Valsts vai
pašvaldību dibinātā pamatizglītības iestādē no valsts budžeta M inistru kabineta noteiktajā
kārtībā tiek segta (..) mācību grāmatas un darba burtnīcas 1.-9. klašu izglītojamiem”194.
Saeimas vairākuma ieskatu raksturo Kārļa Šadurska (partijas “Pilsoniskā Savienība”
frakcijas deputāta) runa likumprojekta apspriešanas laikā: “Ja godātie iesniedzēji būtu
palasījuši Latvijas Republikas Satversmi, proti, 112. pantu par bezmaksas izglītību, tad
viņi saprastu, ka diemžēl viņu iesniegtie priekšlikum i ļoti būtiski sašaurina Satversmes
112. pantā ietvertās normas. Līdz ar to tie nebūtu atbalstāmi.”195 Jautājums par bezmaksas
mācību literatūras nodrošināšanas pienākum u nonāca arī Satversmes tiesā, tomēr, tā
kā konstitucionālā sūdzība bija zemā juridiskā kvalitātē, lietas ierosināšana atteikta.196
Ievērojot minēto, šobrīd nav pamata uzskatīt, ka bezm aksas izglītība ir nodrošināma,
nenodrošinot bezmaksas mācību līdzekļus.
86.
Tiesību normas, kas paredz bezm aksas pam atizglītību un vidējo izglītību,
nodrošināšanā jāievēro svarīgs cilvēktiesību aizsardzības princips. Proti, valstij ir
pienākums nodrošināt sasniegto cilvēktiesību aizsardzības līm eni. Konkrēti bezmaksas
izglītības sakarā šis princips piemērojams tādējādi, ka valsts, ieviešot bezmaksas izglītību
noteiktā apjomā, nevar šo apjomu sam azināt.197 Līdz ar to Satversmes 112. panta tiesību
norma, kas paredz bezmaksas pamatizglītību un vispārējo izglītību ir vērtējams kā
minimums, ko Latvija ir apņēmusies turpm āk ievērot. Tom ēr arī šim minimumam ir
iespējams saturiskais paplašinājums, daļu no kura ieskicē arī Tiesībsargs, un kas tieši
tāpat kā minimums pēc tā ieviešanas ievērojams un turpm āk saglabājams.
193 V. Dermanis (“neatkarīgs strādnieku priekšstāvis”). Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums
(1920-1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana, Rīga, TNA [elektr. izd],
2006,1111 lpp., 913.-914. lpp.
194 Grozījumi Izglītības likumā: likumprojekts un anotācija izskatīšanai Saeimā 1. lasījumā [Saskaņā ar Sa
eimas Kārtības ruļļa 79. pantu 9. Saeimas deputātu J. Dukšinska, M. Kučinska, O. Kastēna, A. Baštika un V.
Aizbalta likumdošanas iniciatīva], 2010.16. septembris. Pieejams intemetā: http://titania.saeima.lv/LIVS/
SaeimaLIVS.nsf/0/830962530165FAD7C22577A7003D7684?OpenDocument. Skatīts 2010.30. septembri.
195 Latvijas Republikas 9. Saeimas rudens sesijas piektā sēde 2010. gada 30. septembrī: stenogramma.
196 LETA, Tomsone, D. (2010.6. oktobris) papildināta - ST atsaka ierosināt lietu par mācību literatūrai pa
redzēto valsts līdzekļu sadali.
197 General Comment No. 13: The Right to Education (Art 13), United Nations, Economic and Social CounciL Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/10,8 December 1999, § 45.
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£. Pamatizglītības obligātums
(Satversmes 112. panta trešais teikums)
87. Cilvēktiesību īstenošanas pam atā ir privātpersonas brīva griba, proti, patstāvīgi
pieņemts lēmums par cilvēktiesību īstenošanu. Šādu tiesību īstenošana ir privātautonomijas
izpausme, kas atbilstoši kantiāniskai šī jēdziena izpratnei nozīmē “personisku izvēli un
personas izpratnes par labo īstenošanu”198. Šāda izpratne par cilvēktiesību īstenošanu
pieder pie liberālas politikas teorijas, kam ir bijusi ievērojama nozīme apgaismības
laikmetā un ko joprojām atspoguļo “rietumnieciskās” konstitucionālās iekārtas.199
Vērtējot izglītības obligātum u no liberālas politikas teorijas ieskatiem, var nonākt pie
secinājuma, ka izglītības obligātum s ir tiešā pretrunā ar privātautonomiju cilvēktiesību
īstenošanā.200 Absolutizēta privātautonom ija var novest neizglītotu personu pie tādu
lēmumu pieņem šanas, kas turpm āk kļūs par tās eksistences šķērsli un personības
pagrimumu.201 Tāpēc iebildum i pret pamatizglītības obligātumu ir gan kritizēti, gan ari
vairākuma noraidīti.
88. Ja arvien uzskata, ka privātautonom ija ir cilvēktiesību īstenošanas pamatā,
tad ar izglītības palīdzību, attīsto t racionalitāti, persona jāsagatavo privātautonomai
dzīvei tā, lai, esot izvēlei, perso n a ir spējīga pieņemt informētu un racionālu lēmumu,
iepriekš izvērtējot izvēles iespējam ās sekas.202 Kritiska domāšana ir īpaši svarīga
lēmumu pieņem šanā.203 Līdz ar to var secināt, ka bērns nedzimst autonoms un arī
nekļūs autonom s, ja vien neapgūs privātautonomai dzīvei nepieciešamās zināšanas
un prasmes, jo sevišķi kritiski racionālu domāšanu.204 Tas savukārt nozīmē, ka
obligāti iegūstam ajai izglītībai jābūt tādai, kas sagatavo personu privātautonomai
dzīvei.
89. Pamatizglītības obligātums organiski sader ar apspriešanās demokrātiju laikmetīgu demokrātiskas valsts iekārtas izpausmi -, kuras pamatā ir izglītots cilvēks,
kas apzinās sevi un savu lom u sabiedrībā, kas ir spējīgs patstāvīgi spriest, kritiski domāt
un pieņemt inform ētus un racionālus lēmumus. Pamatizglītības obligātums noteikts
bērna interesēs, lai aizsargātu viņu no aizbildņu “nevērības, ļaunprātības vai nezināšanas,
1,8“The essence of private autonomy is the individual choice and realization of a personal conception of the
good,” Alexy, R. “Discourse Theory and Human Rights”, Challenges to Law at the End of the 20th Century.
Proceedings of the 17th World Congress of the International Association for Philosophy of Lawand Social
Philosophy (IVR), Bologna, June 16-21, 1995, VoL I, Rights, R. Martin and G. Sprenger (eds.), Stuttgart,
Franz Steiner Verlag, 1997, pp. 81-104 at p. 81.
199Ibidem, p. 81.
200Kiihnhardt, L. Die Universalität der Menschenrechte. Studie zur ideengeschichtlichen Bestimmung eines
politischen Schlüsselbegriffs, München, Olzog, 1987,407 S., S. 340.
201Winch, Chr. Education, Autonomy and Critical Thinking, Oxon/ New York, Routledge, 2006,201 p. at p. 2.
202Ibidem, p. 4; Veerman, Ph. E. The Rights o f the Child and the Changing Image of Childhood, International
Studies in Human Rights, Volume 18, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992,655 p. at pp. 18-19.
203Winch, Chr. Education, Autonomy and Critical Thinking, Oxon/ New York, Routledge, 2006,201 p. at p. 5.
204Ibidem, p. 6.
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kultūras pretestības vai bērna darba”205. Līdz ar to pamatizglītības obligātums galvenokārt
saistīts ar aizbildņu, sabiedrības un valsts pienākum u respektēt bērna tiesības uz izglītību
un valsts pienākumu to nodrošināt, tomēr, ievērojot to, ka Satversmes 112. pantā
pamatizglītības obligātums ir veidots kā atsevišķa tiesību norm a un ka valsts pienākumu
apjoms bezmaksas izglītības nodrošināšanā ir plašāks, proti, pārsniedz pamatizglītību,
pamatizglītības obligātums jāvērtē arī kā pilsoņa pienākum s pret valsti. Līdz ar to
pamatizglītības obligātums var būt attiecināms arī uz pilngadīgajām personām; šādā
gadījumā valstij jānodrošina šo tiesību īstenošana, attiecīgi pielāgojot izglītības procesu.
Pamatizglītības obligātumu gan jānošķir no tiesībām izvēlēties atbilstošu izglītības
institūciju un izglītības programmu.
90. Tā kā nav vienotas izpratnes par to, kā precīzi nodrošinām a pamatizglītība - gan
saturiski, gan arī instrumentāli -, pastāv liela daudzveidība pamatizglītības īstenošanā.
Tas attiecas arī uz tādiem jautājumiem kā vecums, no kura uzsākama pamatizglītība,
kā klašu skaits, cik obligāti jābeidz, lai varētu turpināt vai nu vidējo vispārējo izglītību,
kam jāsagatavo akadēmiskām studijām, vai arī profesionālo izglītību, profesijas apguvei
vidējās izglītības posmā, kā saturs, kas jāapgūst pamatizglītības pakāpē. Ievērojot minēto,
Satversmes 112. pants ilgtermiņā var saturiski mainīties, pielāgojoties mainīgajiem dzīves
apstākļiem, lai tādā veidā izglītība būtu arvien kvalitatīva un pieņemama.

F. Satversmes 112. pants Eiropas Savienības tiesību kontekstā206
1. Darba ņēmēja bērna un citu ģimenes locekļu tiesības uz izglītību
91. Darba ņēmēja bērna tiesības uz izglītības pieejam ību ietvertas Padomes Regulas
(EEK) Nr. 1612/68 (1968. gada 15. oktobris) par darba ņēm ēju brīvu pārvietošanos
Kopienā 12. pantā,207 kura saturu precizējusi atbilstoši citām Eiropas Savienības tiesību
normām Eiropas Savienības Tiesa. Tā Eiropas Savienības Tiesa norādījusi, ka Regulas
Nr. 1612/68 12. panta piemērošanā jāņem vērā tās pašas regulas 7. pantā ietverto
diskriminācijas aizlieguma principu. Līdz ar to secinājums, ka, tā kā citas valsts darba
ņēmējs “bauda tādas pašas sociālās un nodokļu priekšrocības kā attiecīgās valsts
darba ņēmēji” un tā kā citas valsts darba ņēmējam “nedrīkst piem ērot citādus darba
un nodarbinātības nosacījumus kā minētās valsts darba ņēmējiem”, citas valsts darba
ņēmēja bērna tiesības uz izglītību ir daļa no viņa vecāku sociālajām garantijām. Tāpēc
citas valsts darba ņēmēja bērna tiesības uz izglītību ir tādas pašas kā attiecīgās dalībvalsts
pilsoņu bērnu tiesības uz izglītību.208
205Verheyde, M. Artide 28: the Right to Education, A Commentary on the United Nations Convention on the
Rights of the Child, A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verheilen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (eds.),
Volume 28, Leiden, Mārtiņus Nijhoff Publishers, 2006,69 p. at p. 23.
206Par minēto jautājumu vairāk skat: Jarinovska, K. “Izglītības tiesības”, “Zinātniskās darbības un kultūras joma”,Ei
ropas tiesības, 2. papildinātais izdevums, T. Jundža red, Rīga, Juridiskā koledža, 2007,510. -540.; 553.-556. lpp207 Regula (EEK) Nr. 1612/68 (1968. gada 15. oktobris) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā, Ofi
ciālais Vēstnesis L 257/2 ar grozījumiem, kas izdalīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/38/
EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un
uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK,
68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EE,
Oficiālais Vēstnesis L 158/77.
208 Lieta 70/72 Commission v. Germany, [1973] ECR 813, § 15.
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92. T āpat E iro p as Savienības T iesa norādījusi, ka Regulas Nr. 1612/68 12. pants
attiecas uz visa v e id a izglītību.209 Tas savukārt nozīmē, ka bērnam ir arī tiesības uz viņa
spējām atbilstošu izglītību, piem ēram , speciālo izglītību, lai arī šis izglītības veids nav
minēts Regulas N r. 1612/68 12. pantā.210 Diskriminācijas aizliegums nosaka arī to, ka
izglītības pieejam ības n o sa c īju m i citas valsts darba ņēmēja bērnam nevar atšķirties no
attiecīgās dalībvalsts p ilso ņ u b ē rn u tiesībām, kas izpaužas gan aizliegumā, piemēram,
citas valsts d a rb a ņ ē m ē ja b ē rn a m prasīt samaksu par izglītību, ja šāda samaksa nav
paredzēta attiecīgās dalībvalsts pilsoņu bērniem ,211 gan arī pienākumā, piemēram, citas
valsts darba ņ ē m ē ja b ē rn a m n o d ro šin āt tādas pašas tiesības kā attiecīgās dalībvalsts
pilsoņu b ē rn ie m p ieteik ties stu d ijām ārvalstu augstskolā.212
93. Eiropas S avienības T iesa arī spriedusi, kas saskan ari ar Eiropas Parlamenta un
Padomes D irektīvas 2 0 04/38/E K (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu
ģimenes locekļu tie sīb ā m brīv i pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko
groza Regulu (EEK) N r. 1612/68 u n atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/
EEK, 73/148/EEK, 75/34/E E K , 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EE 12.
panta trešo daļu, k a ieg ū tās tiesības uz izglītību atsevišķos gadījumos, ja tas ir saistīts ar
nepieciešamību n o d ro šin ā t sekm īgu izglītošanās procesa noslēgšanu, ir izmantojamas
neatkarīgi n o vecāka, k ā dēļ ir iegūtas šīs tiesības, proti, arī tad, kad vecāks vairs nav darba
ņēmējs attiecīgajā dalībvalstī.213 Šāds nosacījums ir saistīts ar nepieciešamību nodrošināt
bērna tiesības u z izglītības pro cesa sekm īgu noslēgšanos, lai izslēgtu, ka brīvas personu
pārvietošanās tiesības negatīvi ietekm ē to personu, kas ir izvēlējušās šīs tiesības izmantot,
bērnu tiesības, u n tā d ē jā d i p am u d in ā tu izmantot personu brīvas pārvietošanās tiesību
dotās priekšrocības.
94. Lai precizētu R egulā Nr. 1612/68 minētās tiesību normas, izdota Padomes
Direktīva (1977. g a d a 27. jūlijs) p a r migrējošo darba ņēmēju bērnu izglītību (77/486/
EEK)214. Šī direktīva n o sa k a vairākus nosacījumus obligātās izglītības īstenošanai. Proti,
direktīva paredz, k a “b ē rn ie m , kuriem saskaņā ar uzņēmējas valsts likumiem skolas
apmeklēšana ir obligāta, k u ri ir darba ņēmēja - citas dalībvalsts pilsoņa apgādībā, ja
tie dzīvo tajā dalībvalstī, k u rā šis pilsonis ir vai ir bijis darbinieks”215, jānodrošina
bezmaksas obligātā izglītība216 u n “jo īpaši uzņēmējas valsts valodas vai vienas no šīs
valsts valodām m ācības, kas piem ērotas šādu bērnu specifiskajām vajadzībām”217. Šo
prasību efektīvi n o d ro šin a Izglītības likum a trešā daļa, kas paredz valsts valodas apguvi
pamatizglītības u n vidējās izglītības pakāpē, kā arī Augstskolu likuma 56. panta trešās
209Lieta C-7/94 L andesam tfūr AusbildungsforderungNordrhein-Westfalen v. Gaai [1995] ECR1-1031, § 24.
210Lieta 70/72 Commission v. Germany, [1973] ECR 813, § 14.
211 Lieta 9/74 Casagrande, [1974] ECR 773, § 14.
2,2 Lieta C-308/89 D i Leo v. Land Berlin, [1990] ECR 1-4185.
2ULieta 389/87 Echtemach and others v. Minister van Onderwijs en Wetenschappen, [1989] 723, § 21.
214 Padomes Direktīva (1977. gada 27. jūlijs) par migrējošo darba ņēmēju bērnu izglītību (77/486/EEK),
Oficiālais Vēstnesis L 199/32.
2,s Direktīvas 77/486 1. pants.
2.6 Direktīvas 77/486 2. pants.
1.7 Direktīvas 77/486 2. pants.
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daļas 1. punkts un Izglītības likuma 9. panta trešās prim daļas 1. punkts, kas paredz,
ka “[āļrvalstu studējošajiem studiju kursu obligātajā apjom ā iekļaujama valsts valodas
apguve, ja studijas Latvijā ir paredzamas ilgāk par sešiem m ēnešiem vai pārsniedz 20
kredītpunktus”218. Turklāt Direktīvas 77/486 3. pants paredz, ka dalībvalstīm sadarbībā
ar izcelsmes valstīm jāveic attiecīgi pasākumi, lai “bērniem līdztekus vispārējai izglītībai
veicinātu arī dzimtās valodas un izcelsmes valsts kultūras m ācīšanu”, kas atvieglotu
šo bērnu iespējamo reintegrāciju izcelsmes dalībvalstī. Juridiskajā doktrīnā pausts
viedoklis, ka bērna tiesības uz izglītības pieejam ību ir attiecinām as arī citu ģimenes
locekļu tiesībām, ievērojot regulas Nr. 1612/68 7. panta otrajā daļā ietvertās tiesības uz
sociālajām priekšrocībām.219

2. D arba ņēmēja tiesības uz izglītību
95.
Darba ņēmēja tiesības uz izglītību ir ietvertas Regulas Nr. 1612/68 7. panta
trešajā daļā, kas paredz, ka darba ņēmējs “ar tādām pašām tiesībām un tādiem pašiem
nosacījumiem kā valsts darba ņēmēji var iegūt izglītību arodskolās un pārkvalifikācijas
centros”. Šīs tiesību normas interpretācijā Eiropas Savienības Tiesa nav sekojusi līdzīgu
ceļu kā Regulas Nr. 1612/68 12. panta interpretācijā, proti, nosakot daudz ierobežotākas
piemērošanas iespējas. Tiesas ieskatā:
“[L]ai uzskatītu kādu izglītības institūciju par arodskolu šīs tiesību norm as izpratnē,
ar faktu vien, ka tur pastāv [atsevišķi arodmācības elem enti], nepietiek. Arodskolas
jēdziena [saturs] ir ierobežots un [attiecas] uz institūcijām, kas nodrošina apmācību vai
nu cieši, vai saistībā ar profesionālo darbību, īpaši m ācekļa laikā. Tas [nav attiecināms]
uz universitātēm.”220
218 Augstskolu likuma 56. panta trešā daļas 1.-3. punkts un Izglītības likuma 9. panta trešā prim daļa paredz:
“Valsts dibinātās augstskolās studiju programmas īsteno valsts valodā. Svešvalodu lietošana studiju prog
rammu īstenošanā iespējama tikai šādos gadījumos:
1) Eiropas Savienības oficiālajās valodās drīkst īstenot studiju programmas, kuras ārvalstu studējošie apgūst
Latvijā, un studiju programmas, kuras tiek īstenotas Eiropas Savienības programmu un starpvalstu līgumos
paredzētās sadarbības ietvaros. Ārvalstu studējošajiem studiju kursu obligātajā apjomā iekļaujama valsts va
lodas apguve, ja studijas Latvijā ir paredzamas ilgāk par sešiem mēnešiem vai pārsniedz 20 kredītpunktus;
2) ne vairāk par vienu piekto daļu no studiju programmas kredītpunktu apjoma drīkst īstenot Eiropas Sa
vienības oficiālajās valodās, ievērojot, ka šajā daļā neietilpst gala un valsts pārbaudījumi, kā ari kvalifikācijas,
bakalaura un maģistra darba izstrāde;
3) studiju programmu īstenošana svešvalodā ir nepieciešama studiju programmas mērķu sasniegšanai atbilstoši
Latvijas Republikas izglītības klasifikācijai šādās izglītības programmu grupās: valodu un kultūras studijas, valodu
programmas. Par studiju programmas atbilstību izglītības programmu grupām lemj licencēšanas komisija."
2011. gada 14. jūlija grozījumi papildināja Augstskolu likuma 56. panta trešo daļu ar 4. punktu, kas paredz:
“Eiropas Savienības oficiālajās valodās drīkst īstenot kopīgās studiju programmas.” Šāda norma vēl vairāk
veicina darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un vienotas Eiropas pētniecības telpas veidošanu.
219 Craig, P., De Bürca, G. EU Law: Text, Cases and Materials, 2nd ed., Oxford/ New York, Oxford University
Press, 1998,1152 p. at p. 713.
220 “In that regard, it should be noted that in order for an educational institution to be regarded as a vocational
school for the purposes of that provision the fact that some vocational training is provided is not sufficient.
The concept of a vocational school is a more limited one and refers exclusively to institutions which provide
only instruction either alternating with or closely linked to an occupational activity, particularly during ap
prenticeship. That is not true of universities,” Lieta 39/86 Lair v. Universität Hannover, [1988 j ECR 3161,
§ 26 [autores tulkojums latviešu valodā].
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Tomēr tajā paša lietā Eiropas Savienības Tiesa arī norādīja, ka darba ņēmēja tiesības uz
izglītību nav aprobežotas vien ar šo tiesību normu. Tās izriet arī no Regulas Nr. 1612/68
7. panta otrajā daļā ietvertajām tiesībām uz sociālajām priekšrocībām.221 Tātad darba
ņēmējs bauda tiesības uz izglītības pieejamību tādā pašā apjomā kā attiecīgās dalībvalsts
pilsoņi.
96. Darba ņēm ēja tiesības uz izglītību citā Eiropas Savienības dalībvalstī nav
ierobežotas ar pienākum u būt nodarbinātam. Galvenais nosacījums -, lai tiesības uz
izglītību īstenotu saistībā ar esošo, iepriekšējo vai paredzamo darbu. Saistība nav jānorāda
gadījumā, ja persona piespiedu kārtā kļuvusi par bezdarbnieku un ir spiesta darba tirgus
apstākļu dēļ m ainīt kvalifikāciju.222

3. Studēt gribošo un studējošo tiesības uz izglītību
97. Studēt gribošo un studējošo tiesības uz izglītību un šo tiesību īstenošana citās
Eiropas Savienības dalībvalstīs ir saistīta ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 18.
pantā noteikto aizliegumu diskrim inēt pilsonības dēļ un Līguma par Eiropas Savienības
darbību 166. panta otrajā daļā noteikto Eiropas Savienības arodmācības politikas mērķu
īstenošanu, proti, “palīdzēt pielāgoties pārmaiņām rūpniecībā, jo īpaši, izmantojot
arodmācības un pārkvalificēšanu; uzlabot arodmācību pamatus un padziļinātas
arodmācības, lai veicinātu integrāciju un reintegrāciju darba tirgū; padarīt pieejamākas
arodmācības un veicināt mācībspēku un mācāmo, un jo īpaši jaunatnes mobilitāti; veicināt
izglītības vai arodm ācību iestāžu un uzņēmumu sadarbību apmācības jautājumos; attīstīt
informācijas un pieredzes apm aiņu par jautājumiem, kas ir kopīgi dalībvalstu mācību
sistēmām”223. M inētās tiesību norm as kopsakarā rada Eiropas Savienības dalībvalstīm
pienākumu nodrošināt diskriminācijas izskaušanu studēt gribošo un studējošo tiesību uz
izglītību īstenošanā, it sevišķi saistībā ar “arodmācībām” Līguma par Eiropas Savienības
darbību 166. panta izpratnē. Līdz ar to jebkurš studēt gribošais vai studējošais Eiropas
Savienības pilsonis var paļauties uz to, ka pret viņu, īstenojot tiesības uz izglītību, citā
valstī attieksies tāpat kā pret tās valsts pilsoņiem.224 Diskriminācijas aizliegums attiecas
uz tādiem jautājum iem kā imatrikulācijas nosacījumiem augstskolās, uzņemšanas
maksu, studiju m aksu un noteikum iem , kas regulē stipendijas piešķiršanu, lai segtu
studiju maksu.
98. Eiropas Savienības Tiesas prakse norāda, ka Līguma par Eiropas Savienības
darbību 166. pantā ietvertais jēdziens “arodmācība” ir daudz plašāks nekā, piemēram,
Regulas Nr. 1612/68 7. panta trešajā daļā ietvertajam jēdzienam “arodskola” dotais
Eiropas Savienības Tiesas skaidrojums. Ar arodmācību saprot jebkuru profesionalitātes
pilnveidi. Tā, lietā G ravier v. Ville de Liège Eiropas Savienības Tiesa norādīja, ka
"jebkāda izglītības form a, kas sagatavo personu profesijai, tirdzniecībai vai darbam vai
kas sniedz nepieciešamo apmācību vai iemaņas profesijai, tirdzniecībai vai darbam ir
221Lieta 39/86 Lair v. Universität Hannover, [1988 ] ECR 3161, § 27.
02 Lieta 39/86 Lair v. Universität Hannover, [1988 ] ECR 3161, § 37.
Līguma par Eiropas Savienības darbību 166. panta otrā daļa.
84 Lieta 152/82 Forcheri v. Belgian State, [1983] ECR 2323, § 18.
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arodmàcîba”.225Lietā Blaizot v. Université de Liège and others arī studijas universitātē tika
atzītas par arodmācību, izņemot gadījumus, kad studiju programmas īpašais saturs ir
virzīts uz zināšanu vispārēju ieguvi un papildināšanu, nevis lai sagatavotos profesijai.226
Šajā pašā lietā Eiropas Savienības Tiesa netieši norādīja: tā kā doktora grāds apliecina
sagatavotību profesijai, tad visas tā saņemšanai paredzētās studijas ir uzskatāmas par
arodmācībām.227To, ka Eiropas Savienības Tiesa nav mainījusi savu nostāju konkrētajā
jautājumā, apliecina arī Eiropas Savienības Tiesas spriedums Lyyski lietā:
“No judikatūras arī izriet, ka gan augstākā, gan universitātes izglītība veido
arodmācības (skat. iepriekš minēto spriedumu lietā Blaizot, 15.-20. punkts; 1988. gada
27. septembra spriedumu lietā 42/87 Komisija/Beļģija, Recueil, 5445. lpp., 7. un 8. punkts,
kā arī iepriekš minēto spriedumu lietā Komisija/Austrija, 33. punkts). Šajā vērtējumā
nav nozīmes tam, vai apmācība notiek pastāvīgi vai nē.”228
Iepriekš minētais norāda, ka, piemēram, juridiskās zinātnes studijas doktorantūrā
var būt vērtējamas kā arodmācība, jo tiesību doktora zinātniskā grāda ieguve apliecina
profesionālas izcilības apliecinājumu un konstitucionāli atzītu saskaņā ar Satversmes 92.
pantu un Latvijas Republikas Advokatūras likuma 14. panta otro daļu229 piemērotību
ikviena tiesību un likumīgo interešu aizstāvībai.

225Lieta 293/83 Gravier v. Ville de Liège, [1985] ECR 593, § 30.
226Lieta 24/86 Blaizot v. Université de Liège and others, [1988] ECR 379, § 20.
227 Lieta 24/86 Blaizot v. Université de Liège and others, [1988] ECR 379, § 21.
228 Lieta C-40/05 Lyyski, Oficiālais Vēstnesis C 42/3,2007.24. februāris, § 29.
229Latvijas Republikas Advokatūras likums: LR likums, Latvijas Vēstnesis, 1993.20. maijs, Nr. 27.
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A. Ievads
1. Panta konstrukcija, terminoloģija
1. Satversmes 113. pants sastāv no viena teikuma. Tā pirmajā daļā ietverta norāde
uz jaunrades brīvību. Savukārt otrā daļa norāda uz jaunrades rezultātu aizsardzību.
2. Komentējamās normas mērķis nav aizsargāt intelektuālo īpašumu. Šim nolūkam
paredzēts Satversmes 105. pants. Komentējamais pants tikai norāda uz autortiesībām un pa
tenta īpašuma tiesībām kā uz jaunrades rezultātu, kā arī uz to, ka valsts aizsargā šīs tiesības.
Kā īpašuma tiesību paveidu tās aizsargā Satversmes 105. pants, kas paredz konkrētu šīs aiz
sardzības mehānismu. Autortiesības apzīmē ne tikai intelektuālā īpašuma paveidu, bet attie
cas arī uz neatsavināmām personiskajām tiesībām (moral rights). Autortiesībām ir saistība
ar personas tiesībām brīvi paust savus uzskatus, kas korespondē sabiedrības tiesībām iegūt
informāciju, nepieļaut cenzūru, kā arī ar personas tiesībām uz izteiksmes brīvību, kas var
tikt ierobežotas tikai ar citām konstitucionālajām cilvēka tiesībām, kuras paredz Satversme.
3. Jaunrades brīvība jāatšķir no tiesībām uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecī
bas brīvību, ko regulē Satversmes 99. pants.
4. Autortiesību objekts (darbs), patentspējīgs izgudrojums, kas ir pamats, lai re
ģistrētu tiesības uz patentu, ir objektīvs radošas domas rezultāts. Tas pastāv objektīvā
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formā. Darbs var būt publicēts, taču pilnīgi pietiekama jaunrades procesa izpausme ir
arī nepublicēts darbs. Darbs var būt māksliniecisks, daiļliteratūras, publicistikas darbs
vai ari, piemēram, uzsaukums vai skrejlapa.1 Darbs kā autortiesību aizsardzības objekts
un patents kā zinātniskās vai tehniskās jaunrades rezultāts nav vienīgie iespējamie jaun
rades produkti. Līdztekus citiem intelektuālā īpašuma veidiem, tādiem kā preču zīme,
ģeogrāfiskā norāde, augu šķirne u.tml., pastāv pēc savas nozīmes daudz svarīgāki zināt
nes atklājumi, kas tāpat lielākoties ir nevis nejaušības, bet gan mērķtiecīga zinātniskās
pētniecības darba rezultāts. Taču atšķirībā no izgudrojumiem zinātniskos atklājumus
neaizsargā intelektuālā īpašuma tiesības. Tas nenozīmē, ka atklājuma autora tiesības
valsts neaizsargā, izmantojot šo Satversmes pantu.
5. Tiesības uz jaunrades brīvību nozīmē - jaunradi nedrīkst ierobežot tādu apsvē
rumu dēļ, ka autora viedoklis par to vai citu jautājumu nav “pareizs”, respektīvi, neatbilst
citu personu viedoklim, kas kalpo kā attaisnojums publicēšanas aizliegumam, jo autors
paudis noteiktas idejas (cenzūra). Izteiktais viedoklis ne vienmēr izpaužas jaunrades for
mā. Viedoklis var izpausties netieši, veicot noteiktu darbību, piemēram, balsojot.2Šādā
gadījumā tiesības uz savu viedokli aizsargā Satversmes 99. pants vai 100. pants. Viedokļa
vai pārliecības maiņa var būt pamats, lai autors izlietotu tiesību atsaukt darbu (Autortie
sību likuma 14. panta pirmās daļas 3. punkts).
6. Dažos gadījumos autortiesību darbu ir grūti norobežot no domu izpaušanas,
jo autortiesības var rasties arī improvizācijas rezultātā. Tā kā trūkst objektīvu kritēriju,
par oriģinālu atzīstams jebkurš darbs, kas neatkārto jau iepriekš pastāvējušu darbu vai tā
būtisku daļu, tātad ari tāds, kas radīts improvizācijas rezultātā. Ar improvizāciju saprot
spontānu darbību, kam raksturīgs iepriekšējās sagatavošanās trūkums.3 Tā, piemēram,
izziņošana - darbība, ar kuras palīdzību darbs pirmo reizi kļūst pieejams sabiedrībai
neatkarīgi no šīs darbības veida (Autortiesību likuma 1. panta 12. punkts), - var būt
gan iepriekš sagatavota teksta, gan ari spontāni tapušas, respektīvi, improvizētas, runas
teikšana auditorijas priekšā. Šāda pieeja atbilst ari jaunākajai Latvijas tiesu praksei Tā,
piemēram, kādā Senāta spriedumā jau pašā tēzē norādīts: “Fotogrāfijas saturs un darba pa
stāvēšana apstiprina radošu darbību darba tapšanā, iegūstot fotogrāfijas autoram perso
niskās un mantiskās tiesības, kuras aizsargā Autortiesību likums.” (Latvijas Republikas
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2006. gada 19. aprīļa spriedums lietā
Nr. SKC-266, citēts pēc Augstākās tiesas mājaslapas www.at.gov.lv). Kādā Eiropas Cil
vēktiesību tiesas (ECT) lietā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. panta (kas galveno
kārt veltīts izteiksmes brīvības, bet arī jaunrades brīvības aizsardzībai) pārkāpumu tiesa
saskatīja tieši sakarā ar akadēmiskas lekcijas laikā pausto viedokli, kas attiecās uz valsts
konstitūcijas zinātnisku vērtējumu.4
1ECT spriedums Incal v. Turkey. 22678/93,09.06.1998.

2Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. 2nd Edition. Ed. by Van Dijk P. VanHoof
E Kluwer, 1990, p. 410; Skat arī ECT spriedums Birznieks v. Latvia. 65025/01,31.05.2011.
3Sharkansky L Ambiguity, coping and governance. Westport, Connecticut, London: Greenwood Publishing»
1999, p. 7.-8.
4ECT spriedums Wille v. Liechtenstein. 28396/95,28.10.1999.

680

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

7. Tas, ka autortiesību piederības apliecināšanai nav nepieciešama reģistrācija,
darba speciāla noformēšana vai kādu citu formalitāšu ievērošana (Autortiesību likuma
2. panta trešā daļa), kā arī tas, ka darbs var izpausties kā improvizēta darbība, neļauj
precīzi norobežot pašu jaunrades procesu un brīvību no tās rezultāta - ar autortiesībām
aizsargāta darba. Tas ir viens no izskaidrojumiem, kādēļ likumdevējs uzskatījis par vaja
dzīgu līdztekus norādei par jaunrades brīvību īpaši paredzēt, ka aizsargāts tiek arī tās re
zultāts. Respektīvi, norādei uz autora darba aizsardzību ir principiāli citāda nozīme nekā
daudz plašākajā 105. pantā ietvertā intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Komentējamā
panta kontekstā norāde uz autora darba aizsardzību signalizē, ka jaunrades rezultāts tiek
aizsargāts neatkarīgi no darbā paustajiem uzskatiem un ierobežojumi šai ziņā iespējami
un pieļaujami tikai sabiedrības interesēs, ņemot vērā citas Satversmē paredzētās cilvēk
tiesības un īpaši speciālajos likumos paredzētus gadījumus. Komentējamais pants pie
mērojams Satversmes 116. panta kontekstā, kas paredz: “Personas tiesības, kas noteiktas
Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt
otrajā, simt trešajā, sim t sestajā un sim t astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzēta
jos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības
drošību, labklājību un tikum ību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot
arī reliģiskās pārliecības paušanu.”

8. Atšķirībā no autortiesībām tiesības, ko tiesību īpašniekam sniedz patents, rodas
tikai pēc patenta reģistrācijas (Patentu likuma 38. pants). Šī iemesla dēļ tiesības uz patentu
pietiekami skaidri norobežojamas no zinātniskās jaunrades procesa, tāpēc šajā gadījumā
atkrīt nepieciešamība īpaši norādīt, ka valsts aizsargā zinātniskās jaunrades rezultātu patentu, vēl jo vairāk tādēļ, ka ļoti daudzos, ja ne vairumā gadījumu, patenta īpašuma
tiesības iegūst nevis patentējamās ierīces, vielas vai paņēmiena izgudrotājs, bet gan cita
persona. Ja patentu reģistrējusi persona, kas nav veikusi izgudrojumu bez izgudrotāja at
ļaujas, patents ir spēkā, taču iespējami strīdi starp izgudrojuma veicēju kā autoru, no vie
nas puses, un patenta īpašnieku, kurš reģistrējis patentu, no otras. Saikne starp izgudro
juma veicēju un reģistrēto patentu ir vājāka Eiropas jeb kontinentālo tiesību sistēmā, kur
darbojas princips, ka par patenta īpašnieku atzīstama persona, kas to reģistrējusi, neatka
rīgi no tā, kas veicis izgudrojumu (first to file principle). Pretstatā šai sistēmai Amerikas
Savienoto Valstu patenttiesības pamatojas uz pašu izgudrojuma izdarīšanas faktu. Strīda
gadījumā par tiesībām uz patentu izšķiroša nozīme var izrādīties izgudrotāja veiktajām
rakstveida piezīmēm. Liecinieku liecības netiek ņemtas vērā. Šī iemesla dēļ Amerikas in
ženierijā izveidojies paradums dokumentēt gandrīz vai katru darba soli.5

2. Zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvība
9. Jaunrade ir cilvēka darbība. Plašākā nozīmē ar to var saprast kā darbību, kas
vērsta uz jebkuru, t.i„ gan materiālo, gan garīgo vērtību radīšanu.6 Taču zinātniskās,
mākslinieciskās un literārās jaunrades sfērā jaunradi parasti saprot šaurāk, galvenokārt
kā garīgu vērtību - autortiesību darba, patentspējīga izgudrojuma - radīšanu. Turklāt
*Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008,95. lpp.
[B.a.]. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 4. sējums. Rīga: izdevniecība “Zinātne”, 1980,37. lpp.
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jaunrades process vienlaikus saistīts ar materiālas dabas izmaiņām. Jebkurš darbs parā
dās objektīvā formā, piemēram, kā mākslas darbs, m anuskripts autortiesību sfērā, ierīce
vai viela patenttiesību sfērā. Taču jānošķir priekšmets, kurā izpaužas jaunrades rezultāts,
no paša garīgās darbības produkta, kas nav identisks šim priekšmetam. Tā, piemēram,
manuskripts var iet bojā, taču literārā darba rezultāts var saglabāties kopijās. Priekšmets,
kurā izpaužas patentēta ierīce, viela vai paņēmiens, var tikt atsavināts, iznīcināts, bet šo
pārmaiņu rezultātā nezūd pats jaunrades produkts.
10. Šaurākā, turklāt biežāk lietotā nozīmē jaunrade apzīmē darbību, kuras rezultātā
rodas oriģināli, agrāk nebijuši garīgās darbības rezultāti. Autortiesību darbiem piemīt
oriģinalitāte, bet zinātniskās jaunrades produktiem - prioritāte. Šādā specifiskā izpratnē
jaunrades jēdziens ir tuvs kreativitātes jēdzienam no latīņu vārda creāre - radīt, dzem
dēt, vēlēt, izvēlēt. Darba autors savukārt ir creātor - radītājs, dibinātājs. Līdztekus tiek
lietots arī vārds ģenerēt, kas atvasināts no latīņu generāre - radīt, dzemdēt.
11. Zinātne raksturota kā zināšanu kopums.7 Taču arī zinātniska darbība ir radoša.
Šajā gadījumā jaunrade var izpausties divējādi: kā jaunu, agrāk nezinām u likumsakarību
atklāšana (atklājums), vai arī jau zināmo likumsakarību izm antošana līdz šim nezināmā
veidā (izgudrojums).
12. Ir būtiska atšķirība starp pūliņiem, ko jaunrades procesa gaitā pielieto radoša
persona, un jaunrades produktu. Pūles ne vienm ēr izpaužas rezultātā. Tāpat nav nozī
mes, vai radošas darbības produkts ir mērķtiecīgas darbības rezultāts vai pilnīgi nejaušs
blakus produkts.

3. Jaunrades brīvību nostiprināšanas vēsturiskā attīstība
13. Vēsturiski jaunrades brīvību nostiprināšana ir jaunāka nekā intelektuālā īpašu
ma kā izņēmuma tiesību aizsardzība. Plašākā nozīmē, t.i., kā tiesības paust noteiktus
uzskatus, jaunrades brīvības aizmetņi konstatējami jau pirmajās prasībās pēc cilvēktie
sību atzīšanas, kas datētas ar 17. gs.8 Svarīgākais attīstības posm s šīm tiesībām ir 18. gs.,
kad parādās arī principiāli atšķirīgs šo tiesību regulēšanas mehānisms Francijā un ASV.
Francijā valdīja uzskats, ka likumdevējs (parlaments) automātiski īsteno pamattiesības,
turpretim ASV šīs tiesības tiek aizsargātas arī pret ierobežojumiem, ko varētu noteikt
likumdevējs.9 ASV Konstitūcijas labojumu I pants paredz, ka Kongress nepieņems li
kumus, kas ierobežo runas brīvību.10 Šāds formulējums uzskatāmi demonstrē šo tiesību
pārnacionālo raksturu, kas “pilnībā realizēts ASV Konstitūcijā, bet nav plaši izplatīts
pārējās valstīs”.11
14. Intelektuālais īpašums sastopams jau vismaz pirm s 3000 gadiem,12bet autortie
sības - kopš 18. gs. sākuma. Sākotnēji - tikai uz izdevēju tiesību aizsardzību. Izdevējam
7 [B.a.]. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 8. sējums. Rīga: izdevniecība “Zinātne”, 1996,646. lpp.
8Pastars E., Plakane I., Pleps J. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004,657.-658. lpp.
9Turpat, 657.-660. lpp.
10The Constitution of the United States o f America As Amended. UNr. tified Amendments. Analytical Index.
Presented by Mr. Brooks. Washington: United States Government Printing Office, 1992, p. 13.
11Pastars E., Plakane I., Pleps J. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004,663. lpp.
12Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008,125. lpp.
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savukārt ir tiesības uz izteiksmes brīvību.13 Izdevēja izteiksmes brīvības tiesības rodas
pastarpināti, pateicoties tam, ka izdevējs publicē autoru - fizisko personu - darbus. Inte
lektuālā īpašuma konstrukcijai ir svarīga nozīme arī citā aspektā. Tā kā līdzīgi jebkuram
īpašniekam, kurš pēc vispārēja principa ir atbildīgs par kaitējumu, ko nodara lieta, jaun
rades brīvības aizskāruma subjekti nereti izrādās personas, kas pašas nepiedalās jaunra
des procesā, bet tikai nodrošina jaunrades procesa rezultāta - darba - publicēšanu, tā,
piemēram, izdevēji un izdevum u īpašnieki.14

4. Tiesības uz jaunradi un izteiksmes brīvību starptautiskajos dokumentos
15. 1948. gada 10. decembra ANO Starptautiskās Cilvēktiesību deklarācijas 27. pan
ta otrā daļa paredz, ka ikvienai personai ir tiesības uz tādu morālo un materiālo interešu
aizsardzību, kas rodas sakarā ar jebkādu zinātnisku, literāru vai māksliniecisku produk
tu, kurš rodas viņas darba rezultātā.
16. 1950. gada 4. novembra Cilvēktiesību un pamatbrīvlbu aizsardzības konvencijas
(spēkā no 27.06.1997.) 10. panta pirmā daļa paredz: “Ikvienam ir tiesības brīvi paust
savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības netraucēti saņemt un izpla
tīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no sabiedrisko institūciju puses un neatkarīgi
no valstu robežām. Šis p a n ts neapstrīd Valstu tiesības pieprasīt radioraidījumu, televīzijas
raidījumu un kino dem onstrēšanas licencēšanu.”

17. Starptautiskā 1966. gada 16. decembra pakta par pilsoņu un politiskajām tiesī
bām (spēkā no 14.07.1992.) 19. panta otrā daļa nosaka: “Ikvienam ir tiesības brīvi paust
savus uzskatus, šīs tiesības ietver brīvību meklēt, saņemt un izplatīt dažāda veida infor
māciju un idejas m utvārdos, rakstveidā, izmantojot presi vai mākslinieciskās izpausmes
formas, vai pēc savas izvēles ar jebkura cita medija starpniecību neatkarīgi no valstu ro
bežām.”

18. Starptautiskais 1966. gada 16. decembra pakts par ekonomiskajām, sociālajām
un kultūras tiesībām (spēkā no 14.07.1992.) 15. pantā paredz: aŠā pakta dalībvalstis at
zīst katra cilvēka tiesības b a udīt morālo un materiālo interešu aizsardzību, kas saistītas
ar jebkuriem zinātniskajiem , literārajiem vai mākslas darbiem, kuru autors ir šis cilvēks;
Pasākumos, kas šā p a k ta dalībvalstīm jāveic minēto tiesību pilnīgai realizēšanai, ietilpst
zinātnes un kultūras sasniegum u aizsardzībai, attīstībai un izplatīšanai nepieciešamie pa
sākumi.”

19. Ar Latvijas Republikas M inistru kabineta 1995. gada 18. aprīļa rīkojumu Nr. 197
“Par Latvijas Republikas klātbūtnes atjaunošanu Bernes konvencijā “Par literatūras un
mākslas darbu aizsardzību”” saistītas vairākas līdz šim tiesību zinātnē neizpētītas prob
lēmas. Pirmkārt, konstitucionālas dabas jautājumi, kas rodas saistībā ar īpatnējo for
mu - “klātbūtnes atjaunošanu” uz Ministru kabineta rīkojuma, nevis uz likuma pama
ta. Saskaņā ar Satversmes 68. pantu visiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nokārto
likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešama Saeimas apstiprināšana. Arī
13Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. 2nd ed. Ed. by Van Dijk P. Van Hoof E
Kluwer, 1990, p. 408.

14ECT spriedums Sürek and Özdemir v. Turkey. 23927/94, 24277/94, 08.07.1999; ECT spriedums Sürek v.
Turkey (No. 2). 24122/94,08.07.1999. ECT spriedums Öztürk v. Turkey. 22479/93,28.09.1999.
683

113. pants

1936. gada 26. jūnijā pieņemtais likums par Romā 1928. gada 2. jūnijā revidēto Bernes
konvenciju par literatūras un mākslas darbu aizsardzību, kas nav atjaunots, tika pieņemts
laikā, kad Satversmes darbība bija apturēta. Iznāk, ka tiesiski deformētā pievienošanā
šai konvencijai, kas varbūt bija saprotama trīsdesmito gadu autoritāro režīmu gaisotnē,
savā ziņā ir nodrošinājusi savu “kontinuitāti” ar minēto Ministru kabineta rīkojumu.
Otrkārt, ir svarīgi noskaidrot, cik lielā mērā šīs konvencijas principi un normas ir piemē
rojami laikposmā pirms Latvijas “klātbūtnes atjaunošanas”, it sevišķi ņemot vērā tā laika
autortiesību likumu kontekstu, kas ne visos gadījumos saskaņojams ar Bernes konvenci
jas principiem un normām.
20. Abi šie jautājumi ir savstarpēji saistīti. Latvijas dalība Bernes konvencijā, nerau
goties uz minētajiem defektiem, atzīstama par pietiekamu, lai šīs konvencijas normām
būtu piešķirams augstāks spēks, salīdzinot ar nacionālajiem, šīm normām pretrunā eso
šiem likumiem. Tāds pats princips pielietojams arī attiecībā uz likumu normām, kas
bijušas spēkā pirms Latvijas “klātbūtnes atjaunošanas”. Turklāt šis princips būtu attieci
nāms gan uz tām normām, kas pieņemtas pēc Latvijas neatkarības defacto atjaunoša
nas, gan ari uz iepriekšējā perioda normatīvo regulējumu. Šāds pieņēmums balstās uz
Latvijas valsts atjaunošanas pamatnostādnēm un pirmskara Latvijā pastāvējušā tiesiskā
režīma kontinuitāti.
21. Parīzes konvencijā Industriālā īpašuma aizsardzībai, kas pieņemta 1893. gada
20. martā, Latvijas Republika atjaunojusi savu līdzdalību ar Latvijas Republikas Minis
tru Padomes 1993. gada 11. jūlija lēmumu Nr. 301 “Par Latvijas Republikas līdzdalī
bu starptautiskās konvencijās par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību” (Latvijas Vēstnesis,
Nr. 39/1993). Konvencija tieši neparedz tiesības uz jaunradi, taču tas ir pirmais doku
ments, kas nostiprina valstu saistības un apņemšanos nodrošināt rūpnieciskā īpašuma,
tai skaitā patentu tiesību, aizsardzību.
22. Starptautiskā konvencija par izpildītāju, programmu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību (Romas konvencija 1961) - spēkā no 1999. gada 20. augus
ta - šī konvencija, garantējot autortiesību neaizskaramību, līdzās tām paredz izpildītāju
tiesību aizsardzību.
23. Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu līgums par tirdznieciskajām
attiecībām un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību (spēkā no 1995. gada 20. janvāra).
5. Jaunrades brīvība Eiropas Savienībā
24. Līguma par Eiropas Savienības darbību (Lisabonas līguma redakcijā) 4. panta
trešajā daļā noteikts: “Savienības kompetencē ir darbību veikšana zinātniskās izpētes,
tehnoloģiju attīstības un kosmosa jomā, jo īpaši, nosakot un īstenojot programmas,
tomēr šīs kompetences īstenošana nedrīkst liegt dalībvalstīm īstenot savu kompeten
ci” 167. panta (bijušais Eiropas Kopienas līguma (EKL) 151. pants) otrā daļa paredz
[..] veicināt jaunradi mākslā un literatūrā, 173. panta (bijušais EKL 157. pants) pirmā
daļa paredz [..] veicināt inovāciju, pētniecības un tehnoloģijas attīstības politikas radītā
rūpniecības potenciāla labāku izmantojumu. Līguma par Eiropas Savienību (Lisabonas
līguma redakcijā) 3. panta (bijušais Līguma par Eiropas Savienību 2. pants) trešajā daļā
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ari ir uzsvērta zinātnes un tehnikas attīstības veicināšana. Savukārt Līguma par Eiropas
Savienību 6. panta pirmā daļa paredz: Savienība atzīst tiesības, brīvības un principus,
kas izklāstīti 2000. gada 7. decembra Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kura pie
lāgota Strasbūrā 2007. gada 12. decembrī, un šai Hartai ir tāds pats juridiskais spēks
kā Līgumiem”, bet saskaņā ar tā paša panta otro daļu “Savienība pievienojas Eiropas
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai Turklāt Līguma par Eiropas
Savienības darbību 118. pants paredz: “Veidojot iekšējo tirgu vai nodrošinot tā darbī
bu, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru nosaka
pasākumus, ar ko ieviest Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus,
kuri nodrošinātu vienotu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību visā Savienībā, un
centralizētas atļauju piešķiršanas, koordinācijas un uzraudzības kārtības izveidei visā
Savienībā. Padome, pieņemot regulas saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, paredz
valodas noteikumus, kas attiecas uz minētajiem Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību ap
liecinošiem dokumentiem. Padome pieņem vienprātīgu lēmumu pēc apspriešanās ar Ei
ropas Parlamentu”

25. Direktīva 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību
piemērošanu noteic: “Intelektuālā īpašuma aizsardzībai irjāļauj izgudrotājam vai radītā
jam gūt likumīgu peļņu no sava izgudrojuma vai darba. Tai arījāveicina iespējami plašāka
darbu, ideju un jaunas speciālās profesionālās informācijas izplatīšanās. Tai pašā laikā tā
nedrīkst traucēt izteiksmes brīvību, brīvu informācijas apriti vai personas datu aizsardzī
bu, tostarp internetā.”
26. Eiropas Savienības dibināšanas mērķi noteic jaunrades brīvību regulējuma īpat

nības ES. Uzmanība koncentrēta nevis uz jaunrades procesu, bet gan uz autora, respek
tīvi, īpašnieka, kontroli pār rezultātu.
27. Autortiesību būtība un to aizsardzības attīstības posmi raksturoti ģenerāladvokāta Damaso Ruisa-Harabo Kolomera 2006. gada 14. februārī sniegtajos secinājums
Eiropas Savienības tiesas (agrāk - Eiropas Kopienas tiesa) lietā C-169/05: “Šo tiesību,
kuras tradicionāli ir apkopotas ar apzīmējumu “intelektuālais īpašums”, raksturīgākā iezī
me ir tā, ka darba radītājam, kurš sava prāta darbības rezultātā rada produktu, ir tiesības
atļaut šī darba izmantošanu, kas ietver gan šo tiesību personisko (morālo) aspektu, gan arī
to ekonomisko aspektu, kas atvasināts no atlīdzības saņemšanas par darba izmantošanu.
Ja vien nav paredzēts pretējais, ikvienam, kas vēlas izmantot aizsargātu darbu publiskai
pārraidīšanai, ir jālūdz un jāsaņem tiesību subjekta atļauja, kas būtu ietverta ekskluzīvā
vai neekskluzīvā licences līgumā, ar kuru var paredzēt vienu vai vairākus iespējamos iz
mantošanas veidus. (..) Tomēr, neraugoties uz individuālo raksturu, šīs tiesības kopš ne
atminamiem laikiem ir tikušas izmantotas kolektīvi, izmantojot “autoru sabiedrības” vai,
mūsdienīgākā terminoloģijā, “kolektīvā pārvaldījuma organizācijas”. (..) Kopienas tiesību
sistēma nevarēja neņemt vērā šo nozari. Tās ekonomiskā nozīme iespaido kopējā tirgus
izveidi (..); turklāt tās aizsardzība kalpo citiem mērķiem, kā, piemēram, kultūras radošās
daļas, identitātes un daudzveidības veicināšanai, kas ir ne vien Eiropas attīstības mērķis,
bet arī līdzeklis tās sasniegšanai.” Tomēr jākonstatē, ka daudzos autortiesību izmantoša

nas un aizsardzības jautājumos Eiropas Savienības valstīs ir atšķirīga izpratne.
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28. Eiropas Savienības attīstībai raksturīgā konkurences tiesību evolūcija attiecībā
uz intelektuālā īpašuma tiesībām izgaismo vienu no raksturīgākajiem ES konkurences
politikas vaibstiem, proti, liekot uzsvaru uz tirgus integrāciju kā uz instrumentu, lai pār
varētu nevienlīdzību kopējā tirgū attiecībā uz intelektuālā īpašum a tiesībām.15
29. Neraugoties uz vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgiem pūliņiem, nav izdevies izvei
dot vienotu Eiropas patentu, ko regulētu Eiropas Savienības tiesības. Ar Eiropas patentu
dažkārt saprot Eiropas patentu Konvencijas valstu apvienības ietvaros jeb Eiropas pa
tentu apvienības (EPO) ietvaros piešķirto patentu. Latvija pievienojusies šai konvencijai
2005. gadā (likums “Par 1973. gada 5. oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķir
šanu” (Eiropas patentu Konvencija), 2000. gada 17. oktobra Vienošanās par Konvenci
jas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. panta piem ērošanu un 2000. gada 29. novembra
grozījumiem 1973. gada 5. oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas
patentu Konvencija), spēkā no 16.03.2005). EPO ietvaros piešķirto patentu neregulē ES
tiesības, bet gan minētā Konvencija. ES gan ir spēkā vairākas direktīvas, kas skar paten
tu sfēru, piemēram, Biotehnoloģijas direktīva (98/44/EC), kas stājās spēkā 2000. gada
30. jūlijā.

6. Jaunrades brīvība un radošas darbības produktu
aizsardzības garantijas citu valstu konstitūcijās
30. Tiesības uz jaunradi nav ietvertas visu valstu konstitūcijās. Ir valstis, kas Īpaši
norāda tikai uz jaunradi.
31. Tāds regulējums galvenokārt raksturīgs “veco” demokrātisko valstu konstitūci
jām (Itālija, Somija, Šveice, Vācija).

B. Satversmes 113. panta ģenēze
32. Satversmes komisijas izstrādātais un pirmajā lasījumā pieņemtais Latvijas Re
publikas Satversmes II daļas projekts (nodots Satversmes sapulcei 1922. gada 17. jan
vārī) ietvēra 94. pantu divos variantos. Pirmais variants paredzēja:“Pilsoņiem ir tiesību
likuma robežās izteikt savu pārliecību vārdos, rakstos, zīm ējum os un pārējos izteiksmes
veidos. Šo tiesību nevienam nedrīkst liegt vai sašaurināt dienesta un darba attiecības”Ot
rais variants:"Pilsoņiem ir tiesības likum a robežās izteikt savu pārliecību vārdos, rakstos,
zīmējumos un pārējos izteiksmes veidos. Šo tiesību nevienam nedrīkst liegt vai sašaurināt
dienesta un darbu attiecības. Cenzūra Latvijā nepastāv

33. Otrajā un trešajā lasījumā tika pieņemts 94. panta pirmais variants. Aizsākot de
bates par šo normu, referents A. Kušinskis norādīja, ka šīm norm ām (92.-99. pantam),
ja tās tiktu ietvertas Latvijas konstitūcijā, “var būt tieša tiesību nozīme”.16 Šāda nozīme
šīm normām būtu tāpēc, ka līdz šim šādas brīvības nav nostiprinātas likumos. Koreferātā
J. Purgailis norādīja, ka šo noteikumu mērķis ir “pilsoņus aizsargāt pret valdības iestā
| Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
V sesijas 1. sēdes stenogramma, 495. lpp. (17.01.1922).
16Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
V sesijas 1. sēdes stenogramma, 495. lpp. (17.01.1922).
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žu un valsts ierēdņu patvarībām un patvaļībām. Ar to grib nodrošināt pilsoņu brīvības
tiesības”.17
34. Attiecībā par šo tiesību robežām un par iespēju likumos paredzēt atsevišķus ie
robežojumus tika izteikti pretēji viedokļi. Viens deputāta F. Cielēna ierosinājums bija
svītrot 94. pantā vārdus “likuma robežās” un tā vietā papildināt pantu ar jaunu teikumu:
“Par noziedzīgiem nodarījum iem presē var saukt pie atbildības tikai tiesas ceļā.” Savu
kārt deputāta Gailīša priekšlikums bija 94. panta otrā varianta beigas papildināt šādi:
“Tomēr priekš kinematogrāfiem var tikt izdoti atsevišķi noteikumi. Pornogrāfiskas un
lubu literatūras apkarošanai, kā arī jaunatnes aizsardzībai publiskos uzvedumos un iz
rādēs ir pielaižami aprobežojumi ar attiecīgu likumu.”18Tomēr ne viens, ne otrs no šiem
priekšlikumiem netika pieņemts.
35. 1991. gada 10. decembra likuma “Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa
tiesības un pienākumi”” (spēkā no 10.12.1991. līdz 06.11.1998. Ziņotājs, 1992.30. janvāris,
Nr. 4) 33. pants noteica: “Valsts garantē radošā darba brīvību un aizsargā autortiesības.”
36. Pirmo reizi termins “intelektuālais īpašums” Latvijas likumdošanā lietots un skaid
rots Civilprocesa likuma 100. panta trešajā daļā (2006. gada 14. decembra likuma redakcijā).

C. Satversmes 113. panta juridiskā konstrukcija un saturs
1. D ažādu jaunrades brīvību saturs un būtība,
un saistība ar citiem Satversmes pantiem
37. Zinātniskā un mākslinieciskā jaunrade ir atsevišķas jaunrades izpausmes. Atstā
jot atsevišķu jaunrades izpausmju uzskaitījumu nepabeigtu, valsts atzīst jebkuru jaunra
des brīvību. Komentējamā panta teikuma otrajā daļā norādītās autortiesības un tiesības
uz patentu ir intelektuālā īpašuma paveidi. Pašam par sevi intelektuālajam īpašumam ir
tikai pastarpināta saikne ar izteiksmes un jaunrades brīvību, kas pastāv, pateicoties tam,
ka šo brīvību realizācijas produkts var izrādīties intelektuālais īpašums. Atšķirība spilgti
izpaužas, salīdzinot jaunrades brīvības ierobežojumus, kas pieļaujami tikai kā izņēmumi
dažādu apsvērumu dēļ (sal. - Satversmes 116. pants), un autortiesību ierobežojumus,
kuriem ir pastāvīgs raksturs. Autortiesību ierobežojumi nozīmē personu tiesības lietot
autora darbu bez autora piekrišanas un dažos gadījumos pat bez atlīdzības samaksas au
toram. Autortiesību ierobežojumi uzskatāmi par īpašuma tiesību ierobežojumiem. Tos
regulē nevis komentējamais pants, bet gan Satversmes 105. pants.
38. Jaunrade ir cilvēka darbība, kas rada kvalitatīvi jaunas materiālās un garīgās vēr
tības.19No jaunrades brīvību aizsardzības viedokļa svarīgi ir tas, ka jaunrades izpausme
ir oriģināls darbs, kurš vai nu pēc satura, vai pēc izpausmes formas atšķiras no jebkura
cita iepriekš publicēta darba satura vai izpausmes formas. Pēc satura darbs var ietvert
informāciju par kaut kādiem faktiem, bet šo faktu izpaušanas ierobežojumi var būt vērsti
uz sabiedrības interešu ievērošanu. Faktu apzināšana pati par sevi nav saistīta ar jaun-

ī Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
Vsesijas 1. sēdes stenogramma, 497. Ipp. (17.01.1922).
111Turpat} 537. Ipp.
| [B.a.]. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 4. sējums. Rīga: izdevniecība “Zinātne”, 1980,37. Ipp.
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radi, taču to izpaušanas gaitā rodas darbs noteiktā form ā, piemēram, publicistisks vai
literārs darbs. Tā kā šādā veidolā darba forma nav atdalāma no tā satura, var
ka, aizliedzot izplatīt ziņas par noteiktiem faktiem, tiek uzlikts aizliegums noteikta darba
izplatīšanai un tādā veidā tiek ierobežota gan izteiksmes, gan arī jaunrades brīvība. Ja
turklāt nav ievērots līdzsvars starp tām sabiedrības interesem, kuru vārdā ierobežoja
mi noteikti, un izteiksmes un jaunrades brīvību, tad ierobežojumi ir nepamatoti un tos
uzliekot tiek izdarīts cita starpā arī jaunrades brīvības tiesību pārkāpum s.20Dažos gadī
jumos tieši izteiksmes forma kā tāda var izrādīties iemesls, piemēram, filmas demonstrē
šanas licences neizsniegšanai, kas atbilst aizliegumam izplatīt darbu.
39. Saskaņā ar Cilvēktiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijas 10. panta
pirmo daļu jaunrades brīvība izriet no uzskatu paušanas brīvības. Šīs tiesības ietver tie
sības netraucēti izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no sabiedrisko institūciju
puses un neatkarīgi no valstu robežām. Tiesības brīvi paust savus uzskatus veido demo
krātiskas sabiedrības būtiskus pamatus. Izteiksmes brīvība attiecas ne tikai uz “informā
ciju” vai “idejām” ko sabiedrība uztver labvēlīgi, bet ari uz tādām, kas aizvaino, šokē vai
kaitina.
40. Pieteikumu par šāda pārkāpuma izdarīšanu var iesniegt gan darba autors, gan
izdevējs. Taču tikai pirmajā gadījumā šāds pieteikums vērsts uz jaunrades brīvības aiz
sardzību, jo izdevējdarbība pati par sevi nav saistīta ar jaunradi Tāpēc tādos gadīju
mos, kad pieteikums vērsts pret darbībām, kas ierobežo darba izplatīšanu, aizsardzības
objekts ir nevis jaunrades brīvība, bet gan izteiksmes brīvība, ko aizsargā Satversmes
100. pants.
41. Tikai fiziskās personas spējīgas uz jaunradi. A utorība (no latīņu auctor - autors,
dibinātājs, ziņotājs, pilnvarotājs) norāda uz saikni starp personu u n viņas radošās darbī
bas rezultātu. Sādā izpratnē autorība var attiekties uz jebkuru radošas darbības produk
tu, ne tikai autortiesību darbu, bet arī patentspējīgu izgudrojum u, dizainparaugu, preču
zīmi u-tmL Turpretim intelektuālais īpašum s var piederēt arī juridiskām personām. Ju
ridiskas personas intelektuālā īpašum a tiesības iegūst pastarpināti, t l , nevis jaunrades
ceļā, bet noslēdzot līgumu ar personu, kas darbu radījusi, vai ari uz likuma pamata, kā
tas ir ar datu bāzēm, kur priekšplānā tiek izvirzīts jautājum s p a r finansiālajiem ieguldi
jumiem.

42. Jautājumā par juridisko personu spēju būt par autoru pastāv zināmas uzskatu at
šķirības. Ir tiesību sistēmas, kas atzīst juridisko personu sākotnējās autortiesības, tl, tā
das autortiesības, kas rodas, nevis iegūstot uz līg u m a p a m ata no fiziskām personām, bet
gan tieši darba rašanās brīdī. Sāds viedoklis bija raksturīgs padomju tiesību sistēmai.21
43. No konstitucionālo tiesību teorijas viedokļa juridiskās personas var būt tāds pats
cilvēktiesību subjekts kā fiziskas personas.22Tomēr ne visas pamattiesības vienlīdz iespē
jams attiecināt gan uz fiziskajām, gan uz juridiskajām personām.23No vienas puses, ffiff
* The ЕюЫкт af EU La». Ed. by Craig P„ de Burca G. Osfbrd; Osfbrd Universitv Press, 1999, p 597.-598.^
J 1оряон MJJ. Советское авторское право. Москва: Государственное издательство ю р и э* ® *
и п ери уры, 1955» с. 48.
—Rodiņa А. konstitucionālas sūdzības teorija un prakse Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis; 2009,78. ķp
3 Turpat, 79. ķp.
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nekādu redzamu iemeslu liegt juridiskām personām iespēju bandīt tādas pašas tiesības
kā fiziskām personām. No otras puses, nav jēgas atzīt brīvību darīt to, nz ko ā persona
principiāli nav spējīga, t.i, jaunradi Nav šaubu, ka juridiskas personas, piemēram, laik
raksti, izdevniecības utt., ir pieteicēji ECT sakarā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas
10. panta pārkāpumiem, taču šādi gadījumi lielākā mērā saistīti ar i/teiksm« brīvības
ierobežojumiem, ko aizsargā tā pati norma. Tāpat juridiskas personas nereti ir pieteicēji
saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas Pirmā protokola 1. panta pārkāpumiem
intelektuālā īpašuma jomā, Lsk. attiecībā uz patentiem.
44. No juridiskā viedokļa jaunrades jēdziens ir viens no juridiskās tehnikas fidzekļiem, lai nodalītu ar autortiesībām aizsargātus darbus no darbiem, kurus autortiesības
neaizsargā.24Šim kritērijam gan ir nozīme tikai strīdus gadījumos, piemēram, lai noskaid
rotu, vai persona atzīstama par darba līdzautoru vai tikai par tehnidm izpildītāju Taču
komentējamās normas mērķis nav regulēt šādus strīdus, ko pietiekami niansēti regulē
speciālie likumi Komentējamās normas otrās daļas mērķis ir tieši aizsargāt jaunradi,
nodrošināt, lai autoru īpaši pasargātu tieši tajā sfērā, kur izpaužas vīna darba radošais
raksturs. Tiesības uz viedokļa paušanu tiek norobežotas no tiesībām uz informācijas pau
šanu. Gan viena, gan otra personas izpausme var būt radošas darbības rezultāts. Tomēr
informācija parasti ietver ziņas par faktiem, bet viedoklis atspoguļo personas vērtējumu.
45. Likums izvirza tikai dažas prasības attiecībā uz darba pazīmēm vai apjomu, lai
to uzskatītu par aizsargājamu darbu. Atkarībā no darba rakstura var pastāvēt dažādas
aizsardzības formas. Darbam autortiesību izpratnē jābūt oriģinālam-25 Patentspējīgam
izgudrojumam jābūt ierīcei, vielai vai paņēmienam, kas ir jauns, rūpnieciski izmanto
jams un kam ir izgudrojuma līmenis.26Ņemot vērā aizsargājamā darba raksturu, autor
tiesības vērstas uz darba aizsardzību pret tā neatļautu kopēšanu.27Tiesības uz patentu
vērstas uz darba aizsardzību pret tā neatļautu izmantošanu.3
46. Autorība ir jaunrades juridisks rezultāts. Autoribu atzīst vai nu par juridisku
faktu, kas nodibina tiesisko attiecību starp autoru un apkārtējiem,3 vai ari par vienu no
autora tiesībām.30 Autoribu saprot ari kā tiesības tikt atzītam par izgudrotāju (Patentu
likuma 14. pants).
47. īpašuma tiesības uz darbu autortiesību izpratnē ir tiesības rīkoties ar darbu, iz
lemt darba juridisko likteni - publiskot un publicēt darbu, izmantot to, kā ari atsaukt
darbu un aizliegt tā izmantošanu (Autortiesību likuma 14. un 15. pants). īpašuma tiesī
bas uz patentu nodrošina tā īpašniekam izņēmuma tiesības (Patentu likuma 16. pants).
48. Tiesības uz jaunrades brīvību nozīmē, ka nedrīkst ierobežot personas jaunrades
procesu, norādot, ko drīkst, bet ko - nedrīkst attēlot literārā vai mākslas darbā citādi, kā
*Grqdulis M. Ievads autortiesībās. Rīga: Latvijas Vēstnesē, 2006,54. ķp.
5 Turpat, 55. fpp.
* Rozenfekis J. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC 2008, 8B. ļpp.
r Comish W. R_ Intdlectual Property: Patents, Copjnriļjht Trmde Mērks, and AĒkd A gk. 4th ed. l oadcn
Sweet&Maxwefl, 1999, p. 8.
s lbid,pL7.
3 Rfl®enfeJds JLIntelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000,39. ķp.
*Gnidulis M. Ievads autortiesībās. Rīga: Latvijas Vēstnesis. 2006,102. ķp.
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vien likumā paredzētajos gadījumos. Šāds papildu nosacījum s tieši ietverts 1966. gada
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 20. pantā. Ierobežošanas
aizliegums aizsargā tiesības brīvi paust savu viedokli, izvēlēties d a rb a tēm u, attēlojamo
objektu utt. Izteiksmes brīvības ierobežojum i jāatšķir n o auto rtiesīb u ierobežojumiem.
Pēdējie paredz autora izņēmuma tiesību realizācijas ierobežojum us sabiedrības interesēs
neatkarīgi no autora gribas.
49. Jaunrades brīvības ierobežojumi var izpausties gan kā aizliegum s attēlot noteik
tas tēmas, gan arī kā vispārīgi apvainojumi “propagandā, kas grauj pastāvošo iekārtu”.31
50. Attiecībā uz zinātniskās pētniecības brīvību tās n e p am ato tas ierobežošanas ga
dījumi mūsdienās sastopami relatīvi reti. Biežākas jau n ra d es brīvības ierobežošanas iz
pausmes saistās ar mēģinājumiem aizliegt izplatīt paziņojum us, kas balstās uz pētījumu
rezultātiem, piemēram, par to vai citu ierīču lietošanas k aitīgum u.32

2. Jaunrades brīvības realizēšanas leģitīmas ierobežošanas kritēriji
51. Komentējamais pants neparedz valsts tiesības ierobežot jaunrades brīvību.
Tomēr tas nenozīmē, ka šādi ierobežojum i ir principiāli izslēgti. V ispārīgā veidā pare
dzētā iespēja ierobežot personas tiesības citu personu interesēs, ko paredz Satversmes
116. pants, neietver norādi uz Satversmes 113. pantu, taču n o rād e, ka citas personas tie
sības, kas noteiktas Satversmes 100. pantā, var ierobežot likum ā paredzētajos gadījumos,
lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, dem okrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, lab
klājību un tikumību, nozīmē, ka arī tiesības uz jau n rad i var ierobežot tieši tā iemesla dēļ,
ka jaunrade var būt saistīta arī ar uzskata paušanu. A rī perso n as attēlojum s autora darbā,
ja tas ir atpazīstams, var būt tēla prototipam aizvainojošs. Ja tas sasniedz tādu pakāpi,
ka izpaužas kā morāls kaitējums, tad var iestāties civiltiesiskā atbildība, pamatojoties uz
Civillikuma 1635. pantu.
52. Jaunrades brīvības saistība ar uzskatu paušanas brīvību ir sam ērā viegli konsta
tējama attiecībā uz māksliniecisko, literāro u.tm l. jaunradi, k u ras rezultāts ir autortiesību
darbs. Pat tādos gadījumos, kad darbam ir reflektējošs, reālus procesus atspoguļojošs
raksturs, piemēram, radot fotogrāfisku darbu, pati tēm as izvēle u n citi kom ponenti pauž
autora uzskatu, attieksmi pret īstenību, pat ja darbs tiešā veidā nep au ž “ideju”, t.i., ieceri,
plānu vai pamudinājumu konkrētai darbībai. Sarežģītāk n o d ib in ā t saikni starp zinātnis
ku vai tehnisku jaunradi, kas var novest pie izgudrojum a, u n zinātnieka vai inženiera
uzskatiem, tādēļ darbībai, kas vērsta uz izgudrojum a veikšanu, v a r nebūt nekā kopīga
ar personas uzskatiem, tāpat kā būtu nelietderīgi u n p at b īstam i n o personas tehniskās
jaunrades izdarīt kaut kādus secinājumus par šīs personas uzskatiem . Tā, piemēram,
zinātnieks, kurš izgudrojis jaunu ieroci, var būt pacifists pēc pārliecības. Turklāt būtu
pilnīgi nepareizi piešķirt viņa izgudrojum am kaut kādas uzskatu izpausm es nozīmi, jo,
ja arī veicis šādu izgudrojumu, viņš tādējādi nebūt nepauž agresīvus uzskatus. Tai pašā
laikā pastāv ētiska rakstura ierobežojumi arī šajā jom ā. P iem ēram , patentu nepiešķir
izgudrojumiem, kuru publiskošana vai izm antošana ir p re tru n ā a r sabiedrisko kārtību
31ECT spriedums Karotas v. Turkey. 25181/94,25.08.1998.
32ECT spriedums Hertel v. Switzerland. 25181/94,25.08.1998.
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vai sabiedrībā pieņem tajiem morāles principiem (Patentu likuma 9. panta ceturtā daļa).
Savukārt, ņemot vērā to, ka izgudrojums pats par sevi var būt un var nebūt atbilstošs mo
rāles principiem, arī zinātniskajai un tehniskajai jaunradei, kaut arī pastarpināti, ir ļoti
cieša saikne ar pasaules uzskatu, reliģiju, filozofiju utt., kaut vai jautājumā par to, kas ir
izgudrojums, kura izm antošana var būt pretrunā ar morāles principiem. Tā, piemēram,
kontracepcijas līdzekļi atkarībā no attiecīgajā sabiedrībā valdošajiem uzskatiem var būt,
bet var arī nebūt tādu izgudrojum u skaitā.
53. Fakts, ka to personas brīvību vidū, uz kurām attiecināmi ierobežojumi atbilstoši
Satversmes 116. panta nosacījumiem, nav tiešas norādes uz 113. pantu, ir ļoti nozīmīgs.
No tā izriet, ka māksliniecisko vai zinātnisko un tehnisko jaunradi nedrīkst ierobežot, lai
kādā virzienā tā arī būtu vērsta. Tai pašā laikā, ņemot vērā jaunrades nesaraujamo saikni
ar uzskatu paušanas brīvību, pastarpināti, t.i., kā jaunrades rezultātā paustie uzskati, le
ģitīmie ierobežojumi var attiekties arī uz jaunradi.
54. Attiecībā uz jaunrades produktu saturu ierobežojumi pastāv attiecībā uz ap
galvojumiem par faktiem vai vērtējumiem, kas aizskar citu personu likumīgās tiesī
bas un intereses. Vispārīgā veidā šo personu tiesības un intereses aizsargā Civillikuma
1635. pants. Taču no tā neizriet, ka jebkurš apgalvojums vai izteikums, kas cietušajam
liekas aizskarošs, kvalificējams kā kaitējums. Jebkurš civiltiesiskās atbildības gadījums
saistībā ar publikācijām periodikā vai literatūrā vērtējams arī kā potenciāls jaunrades
brīvību ierobežojošs akts, ja vien tas nav sabalansēts ar sabiedrības interesēm kopumā.
Tādēļ dažos gadījumos pieļaujami arī pārspīlējumi, kas kalpo, lai saasinātu sabiedrības
uzmanību uz noteiktu problēm u, kaut arī tie šķiet aizskaroši atsevišķām personām, tur
klāt personām, kas ieņem publisku amatu, ir jārēķinās arī ar nesaudzīgāku viņu sabied
riskās vai valstiskās darbības vērtējumu.33
55. Atšķirību starp pam atotiem un nepamatotiem jaunrades brīvības ierobežoju
miem noteikt ir ārkārtīgi grūti. Dažos gadījumos ārēji it kā pamatots mēģinājums iero
bežot noteiktu uzskatu sludināšanu, piemēram, kolaboracionisma atzinīgu vērtēšanu,
var izrādīties izteiksmes brīvības ierobežojums.34

3. Jaunrades brīvību pārkāpšanas sekas
56. Jaunrades brīvību pārkāpšanas sekas ir atbildība. Principā jaunrades brīvības
ierobežojumi tāpat kā jebkuri citi cilvēktiesību ierobežojumi izraisa valsts atbildību, kaut
arī cilvēktiesību aizskārum u var izraisīt arī citas personas darbība. Jautājums par to, vai
cilvēktiesības ir piem ērojam as ne tikai personas attiecībās ar valsti, bet arī tās attiecībās
ar citām individuālām personām jeb t.s. Drithvirkung , ir strīdīgs. ECT Konvencija prin
cipiāli regulē tikai personas attiecības ar valsti.35 Valsts atbildība par jaunrades brīvības
ierobežojumiem iestājas patstāvīgi un neatkarīgi no tā, ka brīvības ierobežojumi ir radu
šies pēc fiziskas personas iniciatīvas, piemēram, tāpēc, ka šī persona ierosinājusi procesu
33ECT spriedums Thoma v. Luksembourg. 38432/97,29.03.2001.
34ECT spriedums Lehideux and Isomi v. France. 24662/94,23.09.1998.
35Theory and Practice o f the European Convention on Human Rights. 2nd ed. Ed. by Van Dijk P. Van Hoof F.
Kluwer, 1990, p. 15.
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pret laikrakstu par goda u n cieņas aizskaršanu.36 Vācijas K onstitucionālā tiesa grāmatas
“Esra” lietā37 ir ierobežojusi jaunrades brīvību arī strīd ā p e rso n u starpā.
57. Ja šo brīvību pārkāpum a cēlonis ir valsts likum u vai valsts institūciju darbības
rezultāts, tad sekas ir valsts atbildība, kas var izpausties kā: 1) pārkāpum a fakta konsta
tācija; 2) zaudējumu kompensācija.
58. Tāpat kā citu konstitucionālo tiesību pārk āp u m a gadījum ā “atslēgas nozare” šo
tiesību aizsardzībā ir administratīvais process.38 G adījum ā, ja strīds ir starp personām,
tad šis jautājums risināms civiltiesiskā kārtībā.
59. Ja šo brīvību pārkāpum a cēlonis ir valsts likum i, ta d p ersonai ir tiesības iesniegt
konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā. Latvijā personas nevar apstrīdēt Satversmes
tiesā individuālos tiesību aktus.39 Tāpat Latvijas tiesu sp ried u m u izskatīšana nav pakļau
ta Satversmes tiesas jurisdikcijai. Šo iem eslu dēļ jau n rad es brīvības pārkāpumi, ko izrai
sījis individuāls administratīvais akts vai tiesas spriedum s, novēršam i, tikai iesniedzot
sūdzību ECT.
60. Kā liecina ECT prakse, nereti jaunrades brīvības pārkāpum s izpaužas kā atse
višķu valsts institūciju, it sevišķi civilās, krim inālās vai adm inistratīvās jurisdikcijas dar
bības sekas.
61. Iepriekš tiesā piemērotā norm atīvā akta atzīšana p a r spēkā neesošu nedod tiesī
bas personai celt atkārtoti prasību par to pašu priekšm etu, ja strīd ā starp tām pašām pu
sēm, par to pašu priekšmetu u n uz tā paša p am ata ir likum īgā spēkā stājies tiesas sprie
dums, tad tas ir prasības pieteikum a nepieņem šanas pam ats (C P L 132. p. 1. d. 5. punkts).
Tādā gadījumā ir iespējama lietas jauna izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem
(CPL 479. p. 5. punkts).
62. Normatīvā akta atzīšana par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai
automātiski nenoved pie lietas izskatīšanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Lietu sa
karā ar jaunatklātiem apstākļiem var ierosināt lietas dalībnieks, iesniedzot pieteikumu.
63. Par jaunatklātu apstākli atzīstams arī ECT vai citas starptautiskas vai pārnacio
nālas tiesas nolēmums šajā lietā, no kura izriet, ka tiesvedība ir jāuzsāk no jauna. Šādā
gadījumā tiesai, pieņemot nolēm um u atsāktajā lietā, jābalstās uz ECT vai citas starptau
tiskas vai pārnacionālas tiesas nolēm um ā konstatētajiem faktiem u n to juridisko vērtē
jumu. Arī atjaunot kriminālprocesu, kurā ir spēkā stājies tiesas spriedum s vai lēmums,
var sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (KPL 655. p.) u n sakarā ar Satversmes tiesas at
zinumu par tādas tiesību norm as vai tās interpretācijas neatbilstību Satversmei, uz kuras
pamata spēkā stājies tiesas nolēmums, gan arī pam atojoties uz starptautiskas tiesu insti
tūcijas atzinumu par to, ka Latvijas tiesas nolēm um s, kas stājies spēkā, neatbilst Latvijai
saistošiem starptautiskajiem norm atīvajiem aktiem . Lietas jau n a izskatīšana iespējama
ari administratīvajā procesā (APL 53.p. 5), 6) punkts).
36ECT spriedums Bergens Ttnende and others v. Norway. 26132/95,02.05.2000;
RodiņaA. Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009,30. lpp.
37Vacijas Federālās Konstitucionālās tiesas spriedums: 1 BvR 1783/05 - Esra and Adam v. B eschw erdefiihrerin.
38Rodiņa A. Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009,30. lpp.
39Turpat, 18. lpp.
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64. Jaunrades brīvību ierobežojošo lēmumu var grozīt arī pati šo lēmumu pieņēmu
sī institūcija. To var lūgt arī tiesībsargs (Tiesībsarga likuma 13. p.).
65. Jaunrades brīvību pārkāpumi jāatšķir no radošās darbības rezultātu aizsargājošo
tiesību - autortiesību un tiesību uz patentu - pārkāpumiem. Pēdējie, kā jebkuri intelek
tuālā īpašuma pārkāpumi, var izraisīt civiltiesisku, administratīvu vai kriminālatbildību.
Taču šī atbildība nebūs jaunrades brīvību pārkāpuma sekas.
66. Jaunrades brīvību aizskārumi var izpausties gan vispārīgā veidā, piemēram, kā
cenzūra, kas ierobežo personas iespējas atspoguļot noteiktas tēmas, gan arī kā konkrēta
autora darba vai pētījuma ierobežojums vai aizliegums. ECT praksē kā ECT Konvencijas
10. panta pārkāpums nereti kvalificēts arī aizliegums publicēt konkrētu darbu vai arī fakts,
ka noteikta darba klajā laišana izraisījusi tā autoram nelabvēlīgas sekas, piemēram, civilo40
vai kriminālatbildību,41 ko piemērojusi attiecīgās valsts tiesa, pamatojoties uz šīs valsts
likumiem, ja šī atbildība atzīstama par nepamatotu vai nesamērīgi bargu. Aizskārumi var
izpausties arī kā noteikti valsts institūciju uzlikti ierobežojumi, piemēram, pretendēt uz
noteiktu valsts amatpersonas posteni, ja šādi ierobežojumi saistās ar zināmu uzskatu pau
šanu rakstos, runās42vai kā citādi. Aizskārums var izpausties ari kā personas aizskārums,
kas izdarīts saistībā ar šīs personas jaunradi, piemēram, žurnālista darbību.43
67. ECT praksē jaunrades brīvību pārkāpumu ir sarežģīti norobežot no izteiksmes
brīvības pārkāpuma. Kaut gan atšķirība ir acīmredzama, jo izteiksmes brīvības ierobe
žojumi lielākoties reducējas uz atsevišķu apgalvojumu patiesīguma (šādā gadījumā at
tiecīgās publikācijas aizliegums būs nepamatots) vai nepatiesuma (šādā gadījumā publi
kācijas aizliegums būs pamatots, ja šādu ziņu izplatīšana aizskar citas personas tiesības)
analīzi, turpretim jaunrades brīvības ierobežojumiem mēdz būt rafinētāks raksturs, abi
šie gadījumi regulēti vienā un tajā pašā ECTK 10. pantā. Tāds normatīvais regulējums
ir pamatots, jo arī darbs, kura mērķis nav saistīts ar radoša literāra darba radīšanu, bet
gan noteikta vēstījuma sniegšanu par akūtu notikumu, objektīvi izpaužas kā pabeigts
rakstveida sacerējums un kā tāds vērtējams gan no saturīgās informācijas objektīvā pa
tiesīguma, gan arī no izteiksmes formas viedokļa.44
68. Sekas parasti ir atlīdzība par nodarīto tiesību aizskārumu un morālo kaitējumu.
Jautājumā par to, vai cietušajam šāda pārkāpuma gadījumā vienmēr rodas tiesības uz
morālā kaitējuma atlīdzināšanu, vai arī dažos gadījumos ir pietiekama paša viņa tiesību
aizskāruma fakta konstatēšana, sastopami atšķirīgi viedokļi. Kaut arī sastopami deklara
tīvi ECT spriedumi, ne visi ECT tiesneši tādus akceptē. Dažkārt atsevišķajās domās no
rādīts, ka šāds spriedums, kurā tiesību pārkāpuma fakts konstatēts, taču atlīdzība netiek
piespriesta, ar to tiek padarīts veltīgs.45
"ECT spriedums Dalban v. Romania. 28114/95,28.09.1999; ECT spriedums Jerusalem v. Austria. 26958/95,
27.02.2001; ECT spriedums Mardnek v. Slovakia. 32686/96,19.04.2001.
| ECT spriedums Du Roy and Malaurie v. France. 34000/96,03.10.2000; ECT spriedums Lopes Gomes da
Silva v. Portugal 37698/97,28.09.2000.
42ECT spriedums Wille v. Liechtenstein. 28396/95,28.10.1999.
43ECT spriedums Ozgtir Gtindem v. Turkey. 23144/93,16.03.2000.
“ ECT spriedums Mardnek v. Slovakia. 32686/96,19.04.2001.
45ECT spriedums Maronek v. Slovakia. 32686/96,19.04.2001. Tiesneša Bonello atsevišķais viedoklis.
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pants. Personām, kuras pieder pie
mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt
$avuvalodu, etnisko un kultūras savdabību.
ļ ļ 4,
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A. Ievads
1. Tauta, valstsnācija un mazākumtautības
1. Latvijas Republikas Satversme proklamē, ka “Latvijas tauta” 1922. gadā sev nolēma
šādu valsts Satversmi” un 2. pants līdz ar to nosaka, ka “Latvijas valsts suverēnā vara
pieder Latvijas tautai”. Ari Saeimā ievēlētās personas pieņem solījumu Latvijas tautas
priekšā. Savukārt tautas nobalsošanā gadījumos, kad tauta izmanto savas likumdošanas
esības, var piedalīties tikai pilsoņi, bet Satversmes VIII nodaļas subjekts ir ikviens cilvēks, kas ir Latvijas Republikas jurisdikcijā. Satversmes 114. pants identificē vēl vienu
tiesību subjektu - mazākumtautības. Pareizai 114. panta izpratnei ir nepieciešams no^rot minēto Satversmē ietverto jēdzienu jēgu un savstarpējo saistību.1
y mentārs tikai ieskicēs tādus saistītos jēdzienus, kā “tauta” un “nācija”, jo 114. panta komentāra ietvaros
114 e^lec^ ams izvērst šo analīzi. Lasītājam ir jāiepazīstas ar Satversmes 2. panta komentāru. Piemērojot
panta normu, vienmēr ir jāņem vērā šī panta vieta kopējā Satversmes sistēmā. Pantu nedrīkst interpretēt
no Latvijas tautas jēdziena, i IZ.
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2. Vispirms ir jāpievērš uzm anība tam , ka Satversme ru n ā p a r Latvijas tautu, nevis
par latviešu tautu. Izm antojot gram atisko interpretācijas m etodi, šāda izvēle varētu likt
nosliekties par labu dom ai, ka Satversmes autori ar šo jēdzienu ir domājuši teritfftļjti
kuru sauc par Latviju, un tajā dzīvojošu cilvēku kopību. Tom ēr jāpievērš uzmanība ari
term ina “tauta” izvēlei un jāatrod šai izvēlei skaidrojum s, ņem o t vērā, ka jau Satversmes
radīšanas laikā dažādas sociālās zinātnes operēja ar dažādiem term iniem, piem g|J|
“tauta”, “nācija” u.tml. un ka šie jēdzieni tika lietoti gan kā sinonīm i, gan lai norādītu uz
iespējamām atšķirībām šo jēdzienu starpā, kas gan vairāk bija saistīts ar to, kādas so
ciālās zinātnes ietvaros notika diskusija.2 Piem ēram , profesors Kārlis Dišlers skaidroja:
“Latvijas tautā ietilpst ne tikai latvju nācija, b e t arī Latvijas nacionālās minoritātes (vāci,
krievi, žīdi, poļi u.c.). Un tā kā m ūsu satversm es likum ā tauta ir pieņem ta kā politiskijuridiska jēdziena apzīm ējums, tad etnogrāfisko g ru p u apzīm ējum am vajadzētu noteikti
pieņem t citu term inu, piem ., nācija.”3 T ādējādi K. Dišlers, piem ēram , ierosina nošķirt
jēdzienu “tauta”, kas būtu tiesību zinātnē atpazīts jēdziens, no jēdziena “nācija”, kuru viņš
lietotu kā sociālu term inu.4
3. Tādējādi K. Dišlers kom entēja jēdzienu “tauta” šādi: “Līdz šim parastajā ikdie
nišķajā pielietošanā tauta u n tautība tiek lietoti kā etnogrāfisku, resp. nacionālu, grupu
apzīmējumi: Latvija tiek apdzīvota no latviešu, vācu u.c. tau tām u.tm l. Bet Latvijas Re
publikas Satversmē tauta ir lietots kā politiski-juridiska jēdziena apzīmējums: Latvijas
tauta savā brīvi vēlētā Satversmes Sapulcē ir nolēm usi utt.; Latvijas valsts suverēnā vara
pieder Latvijas tautai. - Kā redzam s, Latvijas ta u ta ietver se v ī visus Latvijas republikas
pilsoņus, p ie kādas nacionālās g ru p a s v iņ i a r ī n ep ied erētu ; Latvijas tautā ietilpst ne tikai
latviešu nācija, bet arī Latvijas nacionālās m inoritātes (vāci, krievi, žīdi, poļi u.c.).”5Ci
tiem vārdiem, Latvijas tauta kā Satversmē nostiprināts juridisks institūts neaprobežojas
ar latviešu tautas vai nācijas apzīm ēšanu etniskā izpratnē. D išlera izpratnē Satversme
runā par Latvijas tautu, ar to apzīm ējot visus Latvijas teritorijā dzīvojošos indivīdus,
kuriem ir juridiska saikne ar Latvijas valsti jeb pilsonība. T om ēr Dišlers neapstājās pie
skaidrojuma, ka Latvijas tauta ir visi valsts pilsoņi. V iņš attīstīja tēzi par jēdziena "tauta”
izpratni daudznacionālās sabiedrībās. T ādējādi viņš uzsvēra, ka “[b]et arī tur, kur tautā
ietilpst vairākas nacionālas grupas, kulturālās valstīs, u n sevišķi demokrātiskās tiesiskās
2Piem., par “nācijas” un “tautas” jēdzienu lietošanu vienā un tajā pašā nozīmē, skat. Pastars E., PlakaneL,
Pleps J. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004,89., 91. lpp. Vai ari Vildbergs H.J. et ai. VScu
konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga: Eurofaculty, 2004,16. lpp. Šajā grāmatā, rakstot par
pilsoņiem, autors norāda, ka “sākotnēji un pirmām kārtām mēs domājam par piederīgajiem pie kādas tautas,
nācijas, valsts [..]”.
3Skat. Dišlers K. Latvijas vabts varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004,11. lpp.
4Termins “nācija” ir radies no latīņu vārda “hatio”, kas vēsturiski ir lietots, lai apzīmētu cilvēku kopumu vai
apvienību. Plaša diskusija par jēdzieniem “tauta”, “nācija”, “valsts” izvērsās 2010. gada Bīriņu valststiesību
seminārā. E. Levits sniedza šādu definējumu: “Tauta, kurai ir sava valsts vai kura cīnās par šādas valstsiz
veidošanu, ir nācija.” Savukārt T. Jundzis apšaubīja “sarežģīto jēdzienisko konstrukciju lietderību, atsevišķi
nošķirot “tautu” un “nāciju”. Skat Litvins G., Pleps J. Latvijas tauta, nacionāla valsts un dubultpilsonība. Jurista
Vārds, 2010.3. augusts, Nr. 31 (626).
5Dišlers, op. cit, 11. lpp.
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valstīs, līdzās form ālajām juridiskajām saitēm izveidojās tautu iekšēji saistoša tautiska
apziņa (politiskā nozīm ē), kas izpaužas apzinīgā gribā piederēt pie šīs tautas un pieda
līties ar savām labākajām spējām kopīgi saskaņotā darbā valsts labā”.6 Tādējādi Dišlers
blakus juridiski form ālam jēdziena “tauta” skaidrojumam ievieš arī substanciālu izprat
ni, runājot par tau tisk ā s apziņas esību pie tautas piederīgo indivīdu vidū. Šī ir svarīga
tēze Satversmes pareizas izpratnes veidošanai pēc būtības, īpaši jautājumā par to, vai un
kādas vērtības ir iekodētas Satversmē. Līdz ar to ir vērts noskaidrot, kāpēc bija nepie
ciešams runāt par tautisko apziņu laikā, kad tapa Latvijas valsts un Satversme, un vai šī
aktualitāte saglabājas arī šodien?
4. Vēsturnieku darbos var rast šādu tā laika raksturojumu: “Visi Latvijas iedzīvotāji
neatkarīgi no tautības, kuri bija gatavi atzīt brīvu un demokrātisku Latviju, tika aicināti
piedalīties dem okrātiskās Latvijas izveidē ar vienlīdzīgām tiesībām un vienlīdzīgu atbil
dību. Ar to tika form ulēts m odernais Latvijas politiskās nācijas princips - īpaši drosmīgs
tieši tāpēc, ka Latvijas m inoritātes vēl bija ļoti atturīgas pret Latvijas neatkarību.”7 Kā
redzams, vēstures zinātnē tiek runāts par jaunu politisko nāciju, kas ir vēl viens termins
papildus jau Dišlera m inētajiem jēdzieniem “tauta” un “nācija” (skat. 2. punktu).
5. Politikas zinātnē ir sastopams dalījums starp politiskām un etniskām nācijām.
Entonijs Smits ar tā saukto politisko nāciju saprot “nāciju kā cilvēku kopumu, kas pa
kļauts vieniem u n tiem pašiem likumiem un institūtiem un dzīvo noteiktā teritorijā”.8
Bet ““etniskā” koncepcija sevišķi uzsver to, kādā kopienā indivīds ir dzimis un kāda ir
viņa dzimtā kultūra. [..] sevišķa nozīm e tiek piešķirta cilvēka izcelsmei - vairāk varbūt
iedomātai izcelsmei - u n m azāka - teritorijai, kurā viņš dzīvo. [..]. Tas, ka sevišķa nozī
me tiek piešķirta iedom ātām ģimeniskuma saitēm, palīdz izskaidrot spēcīgo tautas jeb
tautiskuma elem entu klātbūtni nācijas etniskajā koncepcijā”.9
6. Egils Levits savukārt ru n ā par diviem “ideāltipiskiem modeļiem - valstiski orien
tēta nācija (valstsnācija) u n etniski orientēta nācija (kultūrnācija)” un atzīst, ka “latviešu
nācijas pašizpratne ir daudz tuvāka otrajam - kultūrnācijas - modelim”.10 Pēc būtības
Smita dalījums politiskās u n etniskās nācijās varētu būt analoģisks Levita dalījumam
valstsnācijās u n k u ltū rn ā d jās ar piebildi, ka jebkuru šādu iedalījumu varētu būt sarežģīti
tīrā veidā praksē atrast. Jebkurā gadījumā var noteikti piekrist Levita tēzei, ka latvieši
kā nācija, ievērojot latviešu nācijas vēsturisko attīstību, pirmām kārtām veidojās kā kul
tūrnācija. Šis process ir ievērojam i līdzīgs Vācijas kultūrnācijas veidošanās procesam.
Tomēr brīdī, kad latviešu nācija izšķīrās par savas valsts izveidošanu, tai bija jārēķinās
6Dišlers, op. cit.,11.-12. lpp.
7Skat. Bleiere D. et al. Latvijas vēsture. 20. gadsimts. Rīga: Jumava, 2005,127. lpp. Skat ari Pleps J. Pamattie
sību katalogs starpkaru periodā. Jurista Vārds, 2008.23. decembris, Nr. 48 (553); Muižnieks N. Cilvēktiesību
vēsturiskā attīstība Latvijā no 1918. gada līdz 2000. gadam. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas
Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,192.-204. lpp.
'Skat. Smits E.D. Nacionālā identitāte. Rīga: Izdevniecība AGB, 1997,17. lpp.
9Turpat, 20. lpp.
10Skat. Levits E. Valstsnācija un kultūrnācija - franču un vācu nācijas vēsturiskie modeļi 01.10.1997.
Nepublicēts raksts.
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ar vēsturisko un politisko situāciju, kādā valsts tika veidota (skat. 4. punktu). Līdz ar to
jau valsts dibināšanas laikā Latvijas teritorijā esošiem citu tautību iedzīvotājiem tika pie
dāvāts iekļauties jaunajā politiskajā nācijā, kas veidojās, atbalstīt jauno valsti tās demo
krātisko institūciju un likumu dēļ. Vienlaicīgi latviešu kā kultūrnācijas konsolidēšanās
process ar to nebeidzās. Vēstures notikumi tam turpināja sniegt jaunus izaicinājumus.
Tādēļ arī tautiskās apziņas un latvisko vērtību jautājums, kurš gūla jaunās valsts pama
tos, turpināja saglabāt savu aktualitāti. Tādējādi būtu jāizvirza tēze, ka, ņemot vērā Lat
vijas teritorijas vēsturi un ģeopolitisko situāciju, politiskās nācijas veidošanās process
ir savā ziņā sarežģītāks kā, piemēram, franču un vācu gadījumos - divi piemēri, kurus
analizē Levits.11 Latviešiem vienmēr ir bijis būtisks savas kultūrnācijas veidošanas un
uzturēšanas jautājums. Vienlaicīgi latviešiem ir bijusi iniciatīva un atbildība veidot valsti
daudznacionālā kontekstā. Šeit ir saskatāms latviešu kā valstsnācijas potenciāls un arī
transformācija no kultūrnācijas par valstsnāciju.12
7. Tādējādi ir jāuzsver, ka tā bija latviešu tauta (jēdziens “tauta” šeit tiek lietots etniskā
izpratnē), kas uzņēmās iniciatīvu dibināt savu valsti un izmantoja pēc Pirmā pasaules
kara proklamētā tautu pašnoteikšanās principa sniegtās iespējas. Latviešu tauta šo vēl
mi vēlreiz apstiprināja, cīnoties par neatkarības atgūšanu no Padomju Savienības oku
pācijas. Latviešu tautas griba ir bijusi noteicošā, uzturot spēkā ideju par Latvijas valsti
un saprotot, ka konkrētā teritorija ir vienīgā vieta pasaulē, kurā sniegta iespēja latviešu
tautai sevi attīstīt un pilnveidot. Līdz ar to var piekrist E. Levita tēzei, ka tauta, kas ir ie
guvusi savu valsti, ir nācija jeb šīs valsts nācija.13Tādējādi latvieši ir valstsnācija Latvijas
Republikā.
8. Satversmē lietotais politiski juridiskais “Latvijas tautas” jēdziens līdz ar to ir sav
dabīgs, jo, lai arī tas piesaka, ka Latvijas valsts teritorijā dzīvo politiska nācija, kas aptver
dažādu tautību Latvijas pilsoņus, tomēr jēdzienā vēsturiski ir iestrādāta latviešu tautas
noteicošā loma valsts izveidē, kā arī spēcīgs tautiskuma jeb kultūrelements, ar ko sa
prot latviešu tautai būtisko vērtību un principu aizsardzību, kuru vidū jāmin Latvijas
valsts kā vērtība un latviešu kultūras un identitātes aizsardzība un attīstība. Latviešu
valodas kā valsts valodas un kā vērtības nostiprināšana ir viens no nepieciešamajiem
elementiem šādai “Latvijas tautas” jēdziena izpratnei. Dišlera piesauktajai tautiskajai ap
ziņai būtu jāaptver šīs vērtības, kurās ietilpst gan cieņa pret valsti un tās institūcijām un
likumiem, gan latvisko vērtību pieņemšana.
9. Pie šādas jēdzienu “Latvijas tauta”, “latviešu valstsnācija” izpratnes paliek jautā
jums, vai tie latvieši, kuriem nav Latvijas Republikas pilsonības, pieder pie kādas no
minētajām kopienām. Jebkurš latvietis ir latviešu tautai piederīgs. Tā kā latviešu tauta
sevi ir pieteikusi kā valstsnācija, tad var teikt, ka ikviens latvietis ir piederīgs latviešu
valstsnācijai. Vai varētu teikt, ka Satversmes 2. pants kā valsts suverēnās varas avotu
11Skat. Levits E. Valstsnācija un kultūmācija - franču un vācu nācijas vēsturiskie modeļi. 01.10.1997.
Nepublicēts raksts.
12Par šiem jautājumiem sīkāk skat. E. Levita Satversmes 2. panta komentāru.
13Skat. atsauci 4.
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uzskata visus latviešus neatkarīgi no pilsonības? E. Levits pamato tēzi, ka ar latviešu
nāciju, kura ietilpst “Latvijas tautas” jēdzienā, ir jāsaprot visi nācijai piederīgie neatka
rīgi n o pilsonības.14 Ievērojot Latvijas valsts vēsturisko izveidošanās kontekstu, tādam
apgalvojumam varētu bū t pam ats. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka 2. pantā lietotais ter
mins “Latvijas tauta” tiek interpretēts arī šaurāk, jēdzienā iekļaujot tikai pilsoņus (skat.
3 punktu). Šis jautājum s ir aktuāls Satversmes 2. panta interpretācijā, bet tam vairs nav
istas nozīmes 114. p anta interpretācijā, tādēļ 114. panta interpretācijā var aprobežoties
ar minētās diskusijas ieskicēšanu u n norādi, ka ir jāseko tam, kādu izvēli veiks Satvers
mes tiesa šajā jautājum ā.
10. Satversmes 114. panta kontekstā ir svarīgi konstatēt, ka dažādos vēsturiskos laika
posmos Satversme vienm ēr ir saglabājusi “Latvijas tautas” jēdzienu gan tādu, kas runā
par modernu politisko nāciju. Tas parādās arī faktā, kā tas ir pareizi norādīts literatūrā,
ka Satversme pieder pie tāda tipa valsts pamatlikumiem, kuros dominē valsts institū
ciju regulējums.15 Citiem vārdiem, demokrātiskās institūcijas ir vērtība, kas identificē
Latvijas valsti. Šis fakts sasaucas ar vēlmi sekot politiskās nācijas modelim, kurā pilsoņi
konsolidējas apkārt savām demokrātiskām institūcijām. Vienlaikus Satversme ir pamat
likums latviešu izraudzīto vērtību saglabāšanai un tā ir atvērta citu tautību konsolidācijai
ap šīm vērtībām (skat. 8. punktu).
11. Attiecībā uz latviešu valodu kā vienu no vērtībām Satversmes tiesa konstatēja,
ka: “[ņ]emot vērā Latvijas vēsturisko pieredzi, kā arī to, ka latviešu valodas dominance
valsts teritorijā vēl joprojām nav pietiekami nodrošināta, Satversmes tiesa uzskata, ka arī
pašlaik pastāv nepieciešam ība valstij veikt pozitīvus pasākumus un pastiprināti aizsargāt
valsts valodas lietošanu”.16 Satversmes tiesa arī komentēja latviešu valodas aizsardzības
principa un valsts dem okrātiskās iekārtas attiecību jautājumu. Tiesa konstatēja, ka “[..]
globalizācijas apstākļos Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var tikt garantēta latviešu
valodas un līdz ar to arī pam atnācijas pastāvēšana un attīstība, latviešu valodas kā valsts
valodas lietošanas jom as sašaurinājum s valsts teritorijā uzskatāms arī par valsts demo
krātiskās iekārtas apdraudējum u”.17 Varētu rasties priekšstats, ka īpašie pasākumi vienas
tautas valodas nostiprināšanā ir pretrunā ar citu tautību identitātes aizsardzību. Tomēr
konceptuāli dziļa jēdziena “Latvijas tauta” izpratne rāda, ka šādam viedoklim nav pama
ta (skat. iepriekš), jo ru n a ir par latviešu valodu kā valstsnācijas vērtības nostiprināšanu
un aizsardzību. Nevar piem ērot to pašu mērauklu valstsnācijas valodas jautājumam un
mazākumtautību valodu jautājum am . Tās pēc būtības nav salīdzināmas lietas. Tas tomēr
nenozīmē, ka 114. pantā noteiktās mazākumtautību tiesības uz identitāti un valodu zau
dētu savu jēgu, tom ēr šo tiesību darbības un analīzes dimensija ir cita, uz ko arī norāda,
piemēram, 4. un 114. pantu vietas Satversmes sistēmā.
14Skat. atsauci 4.
15Skat Pastars E., Plakane I., Pleps J. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004.
16Skat Satversmes tiesa. 2005r02-0106.14.Q9.2005.15. punkts.
17Skat. Satversmes tiesa. 2001-04-0103.21.12.2001. Secinājumu da)as 3. punkts.
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12. Runājot par latviešu valstsnāciju, ir jāpievērš uzmanība arī latgaļu valodai, kuras
saglabāšana un attīstība ir viens no valsts pirmuzdevumiem, jo vēsturiski latgaļi neap
šaubāmi pieder valstsnācijai un atspoguļo latviešu valstsnācijas kulturālo daudzveidību
Īpašs ir lībiešu tautas identitātes, kultūras un valodas aizsardzības jautājums. Lībieši tā
pat kā savulaik zemgaļi, kurši, latgaļi, sēļi ir Latvijas pirmiedzīvotāji (indigenous peoples)
un atbilstoši starptautiskajiem standartiem šādu tautu aizsardzībai ir jāvelta īpašas pū
Ies.18 Pirmām kārtām ir jānošķir lībieši kā pirmiedzīvotāji no Latvijas mazākumtautī
bām. Otrām kārtām, ņemot vērā lībiešu ciešo saikni un ietekmi uz latviešu valstsnācijas
veidošanos, kā arī viņu kā pirmiedzīvotāju statusu un situāciju mūsdienās, kad lībiešu
tautas pārstāvji ir skaitāmi dažos desmitos, valstij ir īpašs pienākums īstenot speciālus
pasākumus un programmas, lai saglabātu šo tautu un tās kultūru.
13. Līdz ar to Satversmes jēdziens “Latvijas tauta” aptver gan latviešus kā valstsnā
ciju, gan mazākumtautības, gan citus Latvijas teritorijā dzīvojošos pilsoņus, kas var ne
piederēt pie minētajām grupām.19 Nākamajās kom entāra sadaļās tiks noskaidrots, vai
114. pantā ietvertais mazākumtautības jēdziens aptver tikai Latvijas pilsoņus, vai arī tam
ir sava specifika.

2. Ieskats mazākumtautību tiesību vēsturiskajā attīstībā
14. Tiek uzskatīts, ka “mazākumgrupu aizsardzības vēsture aizsākās 17., 18. gs. ar
centieniem nodrošināt nelielu aizsardzību reliģiskajām mazākumgrupām pēc Eiropas
reliģiskajiem konfliktiem”20 Mūsdienās nepieciešamība veikt mazākumtautību tiesību
aizsardzību21 tika atzīta pēc Pirmā pasaules kara, kura rezultātā sabruka Eiropas impēri
jas un to vietā radās daudzas jaunas nacionālas valstis. Fakts, ka vēsturiski starptautiskā
cilvēktiesību aizsardzība sākās ar divpusējo līgumu sistēmu pēc Pirmā pasaules kara,
kas paredzēja tieši mazākumtautību tiesību aizsardzību, ir vispārzināms. Šiem līgumiem
nebija īpaša humanitāra misija, bet gan pragmatiska drošības misija, jo ar divpusējo lī
gumu sistēmu un Pastāvīgo Starptautisko tiesu Hāgā, kuras jurisdikcijai tika padoti šie
līgumi, tika cerēts novērst mazākumtautību apspiešanu un jaunus militārus konfliktus.
Līdz ar to jaunajā Eiropas miera konstrukcijā, kas balstījās Parīzes Miera līgumos, ma
zākumtautību tiesību aizsardzība tika skatīta tikai kā politiska nepieciešamība, nevis kā
vērtība pati par sevi.22
18
Par pirmiedzīvotājiem un ciltīm: SDO konvencija Nr. 169; Par pirmiedzīvotāju tiesībām: ANO 2007.
gada deklarācija.
19Tādi varētu būt nesen uz dzīvi Latvijā apmetušies citu valstu pilsoņi, kas izlemj iegūt Latvijas pilsonību.
Piemēram, zviedri vai islandieši.
20Skat Eide A. Mazākumtiesību vēsture un vieta starptautiskajās tiesībās. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un
Latvijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,7. lpp.
21Komentāra tekstā tiek lietots 114. panta termins “mazākumtautības”, kas vismaz no gramatiskā viedokļa
attiecas uz etniskām grupām. Latvijā plaši tiek lietots termins “minoritātes”. Tas var apzīmēt gan etniskās
minoritātes, gan tādas cilvēku grupas, kas ir minoritātes uz dažādiem citiem pamatiem. Jebkurā gadījumā
ari starptautisko tiesību kontekstā ar terminu “minoritāte” parasti saprot ne tikai etniskās jeb nacionālās
minoritātes. Savukārt 114. panta subjekts ir mazākumtautības jeb tikai viena veida minoritātes, tādēļ ari
komentāra ietvaros terminoloģiskā diskusija netiks izvērsta.
'** ^
22Skat Akermark A.S. Justifications o f Minority Protection in International Law. Uppsala: Iustus Forlag AB,
1997, p. 112.
700

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Vili nodaļa. Cilvēka pamattiesības

15. Pēc O trā pasaules kara pasaulē tika radīta universāla cilvēktiesību aizsardzības
sistēma, kas attiecās u z ikvienu indivīdu. Tas tiešām bija ievērojams sasniegums, kuru
mēdz dēvēt arī p ar revolucionāru pārmaiņu starptautiskajās tiesībās.23 Tomēr šoreiz šī
sistēma sākotnēji neiekļāva nekādus īpašus mazākumtautību tiesību aizsardzības notei
kumus. Ievērojot to, ka tika noteikts vispārējais diskriminācijas aizliegums un vienlīdzī
bas princips, tika uzskatīts, ka ar to pietiek.

3. Mūsdienu starptautiskās mazākumtautību tiesības
16. Ļoti lēnām izpratne par mazākumtautību tiesību aizsardzību pasaulē ir mai
nījusies. Tikai 1992. gadā ANO Ģenerālā asambleja pieņēma deklarāciju “Par to
personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām vai ling
vistiskām m azākumgrupām”.24 Eiropā šis periods arī bija aktīvs reģionālo standartu
nostiprināšanā. 1992. gadā tika pieņemta Eiropas harta par reģionālajām un ma
zākumtautību valodām un 1994. gadā - Vispārējā konvencija par mazākumtautību
aizsardzību.25
17. Mazākumtautību tiesību aizsardzība ir papildinājums pastāvošajai starptautiskajai
cilvēktiesību aizsardzības sistēmai. Šai aizsardzībai ir jānorit pilnīgā saskaņā ar Vispārējā
cilvēktiesību deklarācijā noteikto cilvēktiesību aizsardzības sistēmu un atbilstoši ANO
Statūtiem. Tādējādi mazākumtautību tiesību aizsardzību nevar izmantot par iemeslu
valsts sadalīšanai un valsts teritoriālās integritātes principa pārkāpšanai.26 Vienlaikus
ir jāpiebilst, ka starptautiskā cilvēktiesību aizsardzības sistēma, tostarp mazākumtautī
bu tiesību aizsardzības sistēma, satur minimālo juridisko standartu. Ikviena valsts savu
konstitucionālo tradīciju ietvaros, ievērojot valsts īpatnības, var noteikt plašāku tiesību
aizsardzību.

4. Mazākumtautību tiesības: atsevišķu valstu konstitūciju piemēri
18. Citu valstu konstitūciju analīze parāda, ka ir gan tādas konstitūcijas, kuras nesatur
speciālu mazākumtautību tiesībām veltītu regulējumu (piemēram, Vācijas konstitūcija),
gan tādas konstitūcijas, kuras satur ļoti detalizētu šī jautājuma regulējumu. Detalizēts ma
zākumtautību tiesību regulējums ir raksturīgs laika ziņā jaunākajām konstitūcijām, īpaši
Austrumeiropas valstu konstitūcijām, kuras pēc politiskā režīma nomaiņas tika pakļautas
spēcīgai starptautisko organizāciju kontrolei tieši mazākumtautību tiesību jautājumos.
23Eide A. Mazākumtiesību vēsture un vieta starptautiskajās tiesībās. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,8. lpp.
24Deklarācijas izvilkumi latviešu valodā ir publicēti Cilvēktiesību Žurnālā, 1998, Nr. 7/8.
“ Turpat.
26Skat., piem., 1992. gada ANO deklarācijas 8. pantu: “Nekas šajā deklarācijā nedrīkst tikt skaidrots kā at
ļaujošs veikt jebkādu darbību, kas ir pretrunā ANO mērķiem un principiem, ieskaitot suverēno vienlīdzību,
teritoriālo integritāti un valstu politisko neatkarību.” Starptautisko tiesību doktrīnā un praksē jautājums par
to, vai mazākumtautībām ir tiesības uz pašnoteikšanos līdz pat iespējai atdalīties no valsts, ir bijis ilgstoši ļoti
aktuāls. Ari notikumi sakarā ar Kosovas neatkarības pasludināšanu 2008. gadā šādu jautājumu aktualizēja.
Uz šo brīdi atbilde tomēr ir bijusi noraidoša un Kosovas gadījums tiek uzskatīts kā īpašs. Diskusijas kopsa
vilkumam var skatīt, piem., Akermark A.S., op.cit, 28.-33. lpp.
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Viens no iemesliem šai kontrolei bija starptautiskā miera garantēšana un apņemšanās
novērst iespējamos konfliktus, kas, atceroties Balkānu karu, ne vienmēr izdevās. Spilgts
piemērs šajā kontekstā ir Maķedonijas Republikas konstitūcija, kas jau Preambulā norāda
uz dažādu tautību esību nacionālā valstī kopā ar Maķedonijas tautu. Ungārijas Republikas
konstitūcijas 68. pants arī atzīst, ka Ungārijā dzīvojošās "nacionālās un etniskās minoritā
tes” ir tautai piederīgas. Pantā ir samērā detalizēti noteiktas galvenās tiesības, kā, piemē
ram, ņemt dalību sabiedriskā dzīvē, attīstīt kultūru, lietot dzimto valodu, atveidot person
vārdus dzimtajā valodā un veidot publisko tiesību organizācijas pašvaldības un nacionālā
līmeni Slovākijas Republikas konstitūcijā ir nodaļa veltīta “minoritāšu tiesībām”, bet par
minoritātēm tiek atzīti tikai Slovākijas pilsoņi. Interesanti, ka Itālijas Republikas konstitū
cijas 6. pants paredz īpašu aizsardzību “lingvistiskām minoritātēm”. Kā var redzēt no šiem
piemēriem, valstu pieejas ir atšķirīgas, tās ir ietekmējuši vēsturiskie apstākļi un tas, kādi
principi ir gūluši konstitūciju pamatos un kāda ir šo principu interpretācija.27Austrumei
ropas piemērs rāda ari to, ka pēdējos divdesmit gados mazākumtautību tiesību aizsardzī
bas joma ir nostiprinājusies starptautiskajās tiesībās un ka šāda starptautisko standartu
un kontroles mehānismu nostiprināšanās arvien vairāk ietekmē nacionālo regulējumu.
Jebkurā gadījumā pamattiesību katalogā tradicionāli ir norm a par diskriminācijas aizlie
gumu un vienlīdzīgo tiesību garantēšanu neatkarīgi no izcelsmes un etniskās piederības,
un tādējādi, kā minimums, visiem cilvēkiem, ari tiem, kas nepieder pie valstsnācijas, ir
jābauda tās pašas konstitūcijā garantētās tiesības. Tas vismaz starptautisko tiesību doktrī
nā vienmēr ir ticis uzskatīts par nepieciešamo sākuma punktu mazākumtautību tiesību
aizsardzībai.

5. Mazākumtautību tiesības un diskriminācijas aizliegums
19.
Diskriminācijas aizlieguma un vienlīdzības principi, kuri ir nostiprināti prak
tiski visos cilvēktiesību dokumentos, ir cieši saistīti ar m azākum tautību tiesību attīs
tību starptautiskajās un konstitucionālajās tiesībās. Diskriminācijas aizlieguma jēga ir
tā, lai valsts respektētu, nodrošinātu un garantētu katram tās teritorijā dzīvojošajam
valstī garantētās tiesības un brīvības bez jebkādas diskriminācijas uz rases, ādas krā
sas, dzimuma, valodas, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes pamata, jo cilvēktie
sību jēga ir vienlīdzība likuma priekšā. Par diskrim ināciju liecina tas, ka indivīdiem,
kas visādi citādi būtu salīdzināmās situācijās, ir noteiktas atšķirības vai ierobežojumi,
kuriem nav objektīva un saprātīga pam atojum a vai arī noteiktās atšķirības, kas varē
tu būt noteiktas atbilstoši leģitīmam m ērķim , tom ēr ir nesamērīgas un tādējādi viņu
vienlīdzīgās tiesības ir pārkāptas. Tajā pašā laikā starptautiskās cilvēktiesību institūci
jas ir atzinušas, ka nesalīdzināmām grupām atbilstošos apstākļos ir jāsaņem atšķirīga
attieksme. Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē šis elem ents ir viens no diskriminācijas
aizlieguma elementiem.28
27Piemēram, Francijas nostāja ir tāda, ka Francijā nav mazākumtautību un ka to atzīšana būtu pretruna
Francijas konstitūcijas principiem.
28Skat ECT spriedums īhlimmenos v. Greece. 34369/97,06.04.2000.
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20. Tomēr starptautiskajās tiesībās un valstu praksē kā būtisks diskriminācijas aiz
lieguma elements tiek atzīts īpašo pasākumu princips. īpašie pasākumi ir attaisnojami
tad un nav pamatā nepamatotu priekšrocību piešķiršanai, kas būtu diskriminējošas, ja
i r jānovērš faktiskā vai vēsturiski izveidojusies nevienlīdzība. Kā piemērs īpašiem pasā
kumiem kalpo tie risinājumi, kurus daudzas valstis pieņēma, lai novērstu nevienlīdzību
vīriešu un sieviešu starpā. Varētu izvirzīt tēzi, ka īpašie pasākumi un nevienlīdzīga at
tieksme nesalīdzināmās situācijās ir viens un tas pats diskriminācijas aizlieguma aspekts.
Tomēr tā tas nav, jo īpašie pasākumi ir domāti īslaicīgai iedarbībai līdz brīdim, kamēr
tiek novērsta radītā nevienlīdzība. Tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka vienmēr būs kāda ne
pieciešamība un pamatojums iedalīt cilvēkus dažādās grupās, nosakot šādām grupām
savu tiesību režīmu. Citiem vārdiem, par neiespējamu ir jāuzskata tāda diskriminācijas
aizlieguma izpratne, kas jebkuru atšķirību noteikšanu uzskatītu par diskriminējošu.29
Tieši otrādi, kā jau tika norādīts;, būs situācijas, kad ir nepieciešama atšķirīga attiek
sme atšķirīgās situācijās, lai galarezultātā nodrošinātu vienlīdzību un cilvēka tiesību
ievērošanu [19].
21. Mazākumtautības raksturo to etniskā izcelsme, valoda, kultūra vai reliģija. Šīs
pazīmes nevar būt pamatā nespējai baudīt tādas pašas tiesības kā visiem valstī dzīvojo
šiem cilvēkiem. Gadījumā, ja kāda no pazīmēm ir pamatā tam, ka tiek traucēta tiesību
baudīšana, valstij ir pienākums izstrādāt tādu pasākumu kompleksu, kas ļautu mazā
kumtautības pārstāvjiem nodrošināt vienlīdzīgas tiesības. Kā labs piemērs varētu kalpot
jautājums par tiesībām uz izglītību. Veidojot izglītības sistēmu valsts valodā, valstij būtu
jānodrošina, ka mazākuma pārstāvji apgūst valsts valodu, lai viņu piekļuve izglītībai
netiktu traucēta.30 Tomēr mazākumtiesību specifika nebeidzas ar vienlīdzīgo tiesību
baudīšanu m azākum tautībām piederošo indivīdu līmenī. Tieši tāpēc arī starptau
tiskā līmenī nonāca līdz atziņai, ka ar diskriminācijas aizliegumu un vienlīdzīgo
tiesību principu, neskatoties uz to svarīgumu mazākumtautību tiesību aizsardzībā,
tomēr nepietiek (skat. 14., 19.-20. punktu), lai adekvāti reaģētu uz to realitāti, ka prak
tiski visās valstīs ir mazākumtautības. Patiesā mazākumtautību specifika ir saistīta ar
konkrētās grupas kā tādas jeb kolektīvo tiesību garantēšanu. Kā ir atzinusi Cilvēktiesību
komiteja Vispārējā komentārā Nr. 23, Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politis
kajām tiesībām 27. pants paredz mazākumtautībām specifisko tiesību aizsardzību. Ko
miteja skaidro, ka: “[š]o tiesību aizsardzības mērķis ir sekmēt mazākumtautību kultūras,
reliģijas un identitātes izdzīvošanu un turpmāku attīstību, tādējādi bagātinot sabiedrību
kopumā. Līdz ar to Komiteja norāda, ka šīs tiesības ir jāaizsargā kā tādas un tās nebūtu
jāsajauc ar indivīdu tiesībām, kas garantētas Paktā”.31Satversmes 114. panta loma sasau
cas ar pakta 27. pan ta lom u, un tā ir - nodrošināt mazākumtautību identitāti jeb to,
kas atšķir m azākum tautības no valsts iedzīvotāju vairākuma, ja, protams, mazākum
tautība pati to prasa.
29Skat Amard6ttir O.M. Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights.
Mārtiņus Nijhoff, 2003, p. 14.-15.
30Skat par īpašiem pasākumiem izglītībā valsts valodā ECT spriedums Oršuš and Others v. Croatia. 15766/03,
16.03.2010. Para. 173., 177.
31Skat General Comment No. 23: The rights of minorities (Art 27):1994.04.08. CCPR/C/21/Rev.l/Ad<L5.
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B. Satversmes 114. panta ģenēze
1. M azākumtautību aizsardzība pirm skara Latvijā

22.
Politologs Nils Muižnieks ir sasummējis būtiskos notikum us pirmskara mazā
kumtautību tiesību attīstībā Latvijā šādi:
“Tautas padome pieņēma Politisko platformu, ko var uzskatīt par Latvijas pirmo
pagaidu satversmi. Platforma sastāvēja no 7 daļām un 18 pantiem.” Ceturtā daļa bija
veltīta “cittautiešu tiesībām”. “Dokum ents atvēl ļoti daudz uzmanības mazākumgrupām
(minoritātēm). Piemēram, trešās daļas 2. pants paredzēja mazākum grupu piedalīšanos
Latvijas Tautas padomē līdzās politiskajām partijām un novadu pārstāvjiem. Turklāt ve
sela dokumenta daļa, kas bija veltīta cittautiešu tiesībām, liecināja par vācbaltiešu un
citu mazākumgrupu ekonomisko un politisko ietekmi. 1919. gada 8. decembrī Tautas
padome pieņēma ārkārtīgi demokrātiskus likum us “Par Latvijas izglītības iestādēm” un
“Par m azākuma tautību skolu iekārtu Latvijā”, kas lika pam atus plašai mazākumtautību
autonomijai. Izglītības m inistrijā tika izveidots īpašs m azākum tautību departaments,
kurā katras mazākumgrupas skolu pārvaldi pārstāvēja tās priekšnieks, kas saskaņā ar
likuma “Par mazākuma tautību skolu iekārtu Latvijā” 7. pantu “reprezentē savu tautību
visos kultūras jautājumos, ar tiesību stāties sakaros ar visiem Izglītības ministrijas depar
tamentiem, kā arī piedalīties M inistru kabineta sēdēs ar padom devēja balsi visos jautā
jumos, kuri aizķer viņa reprezentējamās tautības kulturālo dzīvi”. Ļ.\. Kādas apdzīvotas
vietas 30 jebkuras tautības bērni varēja veidot savu atsevišķu klasi, bet 60 - nacionālo
skolu”, kuru finansēja valsts vai pašvaldība. “Izglītības likum s par obligātu mācību priekš
m etu m azākumtautību skolās noteica latviešu valodu, sākot ar pamatskolas otro mācību
gadu, kā arī Latvijas vēstures un ģeogrāfijas m ācīšanu valsts valodā ar trešo gadu.” “Kaut
arī valdība veica pasākumus, lai veicinātu latviešu valodas prasm i, līdz trīsdesmito gadu
sākumam daudzās jomās valdīja plašas valodas lietošanas iespējas.”32
23.1934. gada 15. maija režīma pilsonisko un politisko tiesību ierobežojumi negatī
vi skāra visas mazākumtautības, tom ēr tika īstenota diferencēta politika pret dažādām
grupām un, neskatoties uz valdības pasākum iem pret m azākum tautībām , kultūras auto
nomijas pamati tika saglabāti līdz O trajam pasaules karam . Galvenie ierobežojumi skā
ra preses brīvību un asociāciju brīvību. Samazinājās preses izdevum i mazākumtautību
valodās, īpaši vācu, krievu un ebreju. Tomēr nostāja igauņu, lietuviešu un lībiešu tiesību
jautājum ā bija pozitīva.33

2. Mazākumtautību aizsardzība pēc valsts neatkarības atjaunošanas

24.
Pēc neatkarības atjaunošanas līdzās daudziem citiem izaicinājumiem, kas Latvijai
bija uzlikti, pastāvēja ari nopietns nacionālais jautājum s. Kā zināms, padomju nacionā
lā politika bija vērsta uz to, lai likvidētu valodu un kultūru daudzveidību un veicinātu
lingvistisko rusifikāciju. 1989. gada tautas skaitīšanas dati liecināja, ka 68,7 % latviešu
32Skat Muižnieks N. Cilvēktiesību vēsturiskā attīstība Latvijā no 1918. līdz 2000. gadam. Grām.: Cilvēktiesības
pasaulē un Latvijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000, 192., 201.-203. lpp. Skat ari
Bilmanis A. Latvia as an Independent State. Washington D. C: Latvian Legation, 1947,184. lpp.
33Ibid., 207.-211. lpp. Skat ari: Bleiere D. et aL Latvijas vēsture. 20. gadsimts. Rīga: Jumava, 2005,127. lpp704
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prata krievu valodu, bet tikai 22,3 % krievu Latvijā prata latviski.34Padomju migrācijas
politikas rezultātā bija pieaudzis krievu īpatsvars, bet latviešu īpatsvars bija samazinājies
līdz pat 52 %.35 Līdzās šim procesam par vēl vienu no vissmagākajām padomju nacionā
lās politikas sekām tika atzīta tradicionālo vēsturisko mazākumtautību pārkrievošana.36
Krievu valodu par savu dzimto valodu uzskatīja ne tikai krievi, bet arī lielais vairums
Latvijā dzīvojošo citu tautību iedzīvotāju.37Šāda politika bija pretrunā Starptautiskā pak
ta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 27. pantam, kura pamatmērķis ir nodroši
nāt mazākumtautību saglabāšanos un kura dalībvalsts bija Padomju Savienība.
25. Viens no pirmajiem likumiem pēc vēsturiskās 1990. gada 4. maija Latvijas Repub
likas Augstākās Padomes deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”
(turpmāk - Neatkarības deklarācija) pieņemšanas bija 1991. gada 19. marta likums “Par
Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju”.
Līdzīgi kā bija nepieciešams steidzami veikt daudzus pasākumus, lai nosargātu un stipri
nātu latviešu valodu, bija nepieciešams vēcināt Latvijas mazākumtautību identitātes at
gūšanu. Likums nedefinē, kas ir mazākumtautība, bet tas garantē tiesības pastāvīgajiem
iedzīvotājiem veidot savas kultūras asociācijas (5. pants). Kā jau uz to norāda likuma
virsraksts, likums ievieš dalījumu nacionālās un etniskās grupās. Likuma autori nefor
mālās sarunās atzina, ka par nacionālām grupām viņi uzskatīja tādas grupas, kurām bija
sava valsts, kamēr par etniskām grupām viņi dēvēja, piemēram, čigānus, kuriem nav
savas valsts.38 Kaut gan likums paredzēja kultūrautonomijas veidošanu, tomēr pētnieki
uzskatīja, ka šai nostājai bija tikai deklaratīva vērtība, jo konkrēti mehānismi, kā tas,
piemēram, bija pirm skara Latvijā, netika izveidoti. Likuma subjekts ir Latvijas pastāvī
gais iedzīvotājs. Savukārt par pastāvīgo iedzīvotāju atbilstoši spēkā esošajiem normatī
vajiem tiesību aktiem atzina tos iedzīvotājus, kas bija ieradušies Latvijā līdz 1990. gada
4. maijam un kuriem bija pastāvīgais pieraksts pasē.39 1991. gada 10. decembrī Latvijas
Republikas Augstākā Padom e pieņēma Konstitucionālo likumu “Cilvēka un pilsoņa tie
sības un pienākumi”. Likums nesaturēja atsevišķu pantu par mazākumtautību tiesībām.
Likuma 12. pants gan garantēja visu cilvēku vienlīdzību likuma priekšā. Tautība, reli
ģiskā piederība un izcelsme bija aizliegto diskriminācijas pamatu starpā (skat. sadaļu
“Mazākumtautību tiesības un diskriminācijas aizliegums”). Kad 1995. gada aprīlī tika
pieņemts likums “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts
34Piemēram, runājot vēl par citām tautībām, 18 % baltkrievu un 37,6 % poļu prata latviešu valodu. Skat
Mazākumgrupu (minoritāšu) integrācijas aspekti Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga; LU Juridiskās fakultātes
Cilvēktiesību institūts, 2001,94. lpp, 22. tabula.
35Skat Nacionālās un etniskās grupas Latvijā. Rīga: LR Tieslietu ministrija, 1996,12. lpp;
MuižnieksN. Cilvēktiesību vēsturiskā attīstība Latvijā no 1918. līdz 2000. gadam. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē
un Latvijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,221.-222. lpp.

36Turpat

37Piemēram, runājot vēl par citām tautībām, 18 % baltkrievu un 37,6 % poļu prata latviešu valodu. Skat
Mazākumgrupu (minoritāšu) integrācijas aspekti Latvijā. Ziemele I. (Red.) Rīga: LU Juridiskās fakultātes
Cilvēktiesību institūts, 2001,94. lpp, 22. tabula.

“ Turpat, 38. lpp.
39Par pastāvīgo pierakstu tajā laikā uzskatīja pierakstu konkrētā dzīvesvietā. Par šādu dzīvesvietu neuzskatīja
dienesta dzīvokļus.
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pilsonības”, tika ieviests Latvijas nepilsoņu statuss un 2. pants tiem garantē tiesības “sa
glabāt savu dzimto valodu un kultūru kultūrnacionālās autonomijas ietvaros, tradīcijas
ja tas nav pretrunā ar Latvijas likumiem”.
26. Tādējādi var secināt, ka uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri vēlāk ieguva pilsoņa vai nepilsoņu statusu, jeb padomju laika
imigrantiem tika garantētas tiesības saglabāt savu valodu, kultūru un identitāti kopā
ar citiem konkrētās etniskās vai lingvistiskās grupas biedriem. Tas gan nenozīmē, ka
padomju laika imigrantu nacionālās grupas tika automātiski atzītas par mazākumtau
tībām Latvijā. Katrā ziņā likumi nesniedza mazākumtautības definīciju, bet diskusijās
tika nodalītas vēsturiskās mazākumtautības no citām. Tādējādi, piemēram, ukraini, kas
ir padomju laikā Latvijā ieradusies tautība, nevarētu sevi uzskatīt par vēsturisko mazā
kumtautību.40
27. Iepriekš aprakstītā notikumu attīstība nebija viennozīmīga, jo, pat nerunājot par
mazākumtautību definīcijas jautājumu, pirmais jautājums, uz kuru bija jārod atbilde, bija
par to, vai padomju režīma laikā iebraukušajiem PSRS pilsoņiem bija tiesības palikt Lat
vijā? Starptautisko organizāciju nostāja bija samērā kategoriska. Pirmkārt, tās jau pašā
sākumā pēc neatkarības atjaunošanas no darba kārtības izslēdza jebkādu jautājumu par
padomju laika imigrantu atgriešanu savās izcelsmes zemēs.41 Šāda nostāja izvirzīja jautā
jumu par tās atbilstību principam ex injuria n o n ju s oriturypēc kura vadoties varētu teikt,
ka padomju laika imigrantiem nav nekāda likumīga pamata uzturēties Latvijā. Tomēr
starptautiskā prakse Baltijas valstu gadījumā,42 ari Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra, aizgāja citu ceļu. Diskusijās tiek izvirzītas dažādas analīzes par tiem apsvērumiem,
kas vadīja šādu izvēli.43 Kā viens no būtiskiem elementiem tiek minēts Krievijas faktors.
Savukārt Eiropas Cilvēktiesību tiesa pat konstatēja, ka bijušās PSRS armijas militārper
sonu ģimenēm atsevišķos gadījumos kā to privātās dzīves elements var būt tiesības palikt
Latvijā.44 Protams, ir jākonstatē, ka pēc Otrā pasaules kara, nostiprinoties starptautiska
jām cilvēktiesībām, nostiprinājās arī aizliegums izraidīt no valsts teritorijas cilvēkus en
masse. Tomēr pagājušā gadsimta sešdesmito un septiņdesmito gadu dekolonizācijas pro
cess piedzīvoja šādus en masse izraidīšanas gadījumus, īpaši tie skāra jaunizveidotajās
Āfrikas valstīs dzīvojošos Eiropas iedzīvotājus. Šāda rīcība tika uzskatīta par atbilstošu
tautu tiesībām uz pašnoteikšanos dekolonizācijas gadījumā. Latvijas situācijā arī būtu
piemērojams gan tautu tiesību uz pašnoteikšanos princips, gan arī attiecināms deko
lonizācijas konteksts, tomēr starptautiskā sabiedrība Latvijas un pārējo Baltijas valstu
situāciju skatīja atšķirīgi, arī piemirstot 1949. gada Ženēvas konvencijas “Par civiliedzī
votāju aizsardzību kara laikā” 49. pantu, kas aizliedz okupētājvarai pārvietot iedzīvotājus
40Skat Mazākumgrupu (minoritāšu) integrācijas aspekti Latvijā. Ziemele I. (Red.). Rīga: LU Juridiskās fakul
tātes Cilvēktiesību institūts, 2001,38. lpp.
41Skat Ronen Y. Status of Settlers Implanted by Illegal Territorial Regimes. British Yearbook o f International
Law. 2008, VoL 79, p. 194.-263. at p. 215,260.
42Salīdzinājumam var analizēt starptautiskās sabiedrības nostāju turku jautājumā Ziemeļkiprā. i
43Skat Ronen, op.cit., p. 260.
44ECT spriedums Slivenko v. Latvia. 48321/99, 09.10.2003. Skat. ari tiesneša Vildhābers et ai. atsevišķās
domas.
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okupācijas politikas mērķu sasniegšanai. Pilnīgi iespējams, ka Latvijai pēc neatkarības
atjaunošanas pietrūka argumentācijas spēka, kā arī tas, ka galvenais mērķis tajā laikā bija
ārvalsts karaspēka izvešana. Uz šāda ārkārtīgi sarežģīta ārpolitiskā un iekšpolitiskā fona
radās starptautiski tiesiskais viedoklis, ka padomju laika imigrantiem ir tiesības palikt
Latvijā, un Latvijai ir nācies šo viedokli pieņemt, ko arī apliecina normatīvie tiesību akti,
kas regulē nepilsoņu statusu.
28. Nākamā problēma, kurai ir pievērsušās starptautiskās organizācijas, ir nepilsoņu
skaita jautājums. Tādi starptautiskie mehānismi kā Cilvēktiesību komiteja, kas uzrauga
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ievērošanu, Rasu diskri
minācijas izskaušanas komiteja (turpmāk - RDIK), kas uzrauga Starptautiskās rasu dis
kriminācijas izskaušanas konvencijas ievērošanu, un citi ir regulāri skatījuši nepilsoņu
tiesību jautājumu Latvijā. 114. panta izpratnei ir vērts noskaidrot, vai šo mehānismu ska
tījumā padomju laika imigranti līdzīgi kā vēsturiskās mazākumtautības var kvalificēties
kā mazākumtautības? Latvijai aizstāvot savu pirmo ziņojumu ANO uzraudzības mehā
nismam - Cilvēktiesību komitejai -, komiteja vairāk izrādīja satraukumu par lielo nepil
soņu skaitu un neskaidrībām, kas saistījās ar viņu tiesībām un tiesībām iegūt pilsonību.
Komiteja neizteica viedokli jautājumā par nepilsoņiem un mazākumtautību tiesībām.45
29. 2001. gada secinājumos RDIK runā par tām pašām nepilsoņu problēmām un
norāda, ka lielais vairums nepilsoņu pieder pie dažādām etniskām grupām, tādējādi iz
vairoties no nepilsoņu kā mazākumtautības klasifikācijas. Šī pati komiteja 2003. gadā
turpina runāt par nepilsoņu problēmām, uzskatot, ka tādēļ, ka viņi ilgstoši vai pat visu
dzīvi ir dzīvojuši Latvijā, viņiem būtu garantējamas tiesības vēlēt pašvaldību vēlēšanās.46
Cilvēktiesību komiteja arī 2003. gadā nepievērsās jautājumam par piederību mazākum
tautībām, kas atbilstoši Pakta 27. pantam būtu komitejas mandāts.47 Tikai Ekonomis
ko un sociālo tiesību komiteja, kas uzrauga Pakta par ekonomiskajām un sociālajām
tiesībām ievērošanu, norādīja, ka pienākums saskarsmē ar valsts pārvaldes institūcijām
lietot latviešu valodu var ierobežot “lingvistisko minoritāšu” (linguistic minorities), īpaši
“krieviski runājošās minoritātes”, tiesības, ņemot vērā, ka “krieviski runājošā minoritāte”
veido ievērojamu iedzīvotāju daļu valstī.48
30. Kopumā ir jāsecina, ka ANO sistēmas cilvēktiesību līgumu uzraudzības mehānis
mi nav pieņēmuši kā pašu par sevi saprotamu tēzi par to, ka nepilsoņi arī būtu uzskatāmi
par mazākumtautībām Latvijā. Ekonomisko un sociālo tiesību komitejas viedoklis par
“krieviski runājošo minoritāti” ir ārkārtīgi neprecīzs un pat diskriminējošs attiecībā pret
citām Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām, kuras cieta no pārkrievošanas politikas, un
45Pilnīgai diskusijai, kas norisinājās Komitejas un Latvijas valsts starpā, skat.: Cilvēktiesību Žurnāls, 1996, Nr. 2.
“ Skat. ANO dokuments CERD/C/63/CO/7,10.12.2003.12. punkts. Pieejams: http://www.unhchr.ch/tbs/doc
nsf/ (Symbol)/CERD. C. 63. CO. 7.En?Opendocument.
47Skat ANO dokuments CCPR/CO/79/LRA, 06.11.2003. Pieejams: http://www.unhchr.ch/tbs/docnsf/ (Symbol)/CCPR. CO. 79.LRA.En ?Opendocument.
“ Skat. ANO dokuments E/C.12/LRA/CO/1,07.01.2008.12. punkts. Pieejams: http://docs.google.com/viewer
fa=v&q=cache:mFe7L6J3tuwJ:www.universalhumaNr. ghtsindex.org/documents/827/1275/document/en/doc/
text.doc+UN+documents+E/C. 12/LRA/CO/l 6‘hl=lvdrgl=lv&pid=bl&srcid=ADGEEShD96TnXa3PxophGxR
419Yf0tOA4w3J-s9rdhdfYlQ5qil5LwyGv6XddQOEs93_F4_6OlbLFlAzhTvRnydZBjmSaLHmeDkPWQyMle
JQcrHGrmMMZtuLsaEIXmGX-COM9hvON4k&sig=AHIEtbQ9KH3GjMI8vXicnesZOIR14Y2LBw.
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neatbilst Pakta par pilsoniskām un politiskām tiesībām 27. panta prasībām stiprināt visu
mazākumtautību kultūru, valodu un identitāti.
3. M a z ā k u m ta u tīb u a iz sa rd z īb a s ja u tā ju m s
Satversm es V III n o d a ļa s sa g a ta v o ša n a s g a itā

31.
Materiālos, kas liecina par Satversmes VIII nodaļas izstrādes gaitu, var konstatē
to, ka kopumā darbs pie šīs nodaļas tika veikts straujos tempos.49Interesanti ir novērot, ka
6. Saeimas Tautas saskaņas partijas frakcijas sagatavotais likumprojekts par grozījumiem
Satversmē ar mērķi noregulēt cilvēktiesības konstitucionālā līmenī, kas acīmredzot sek
mēja VIII nodaļas sagatavošanu, nesaturēja mazākum tautību tiesības regulējošu pantu.50
Pirmo reizi priekšlikums iekļaut cilvēktiesību sadaļā pantu par mazākumtautību tiesību
aizsardzību parādās LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta atzinumā par minēto
likumprojektu.51 Šādā kontekstā Tieslietu m inistrija ieteica pirm kārt noregulēt Satvers
mē to, ka latviešu valodai ir valsts valodas statuss. 1997. gada projektā tika iekļauts pants
par mazākumtautību tiesībām.52 Pants skanēja šādi: “Latviešu valoda ir valsts valoda.
Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valo
du, etnisko un kultūras savdabību.” Tieslietu m inistrija piedāvāja šādu panta redakciju:
“Ikvienam ir tiesības lietot un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.” Ār
lietu ministrija savā atzinumā uzsvēra, ka tiesības ir ne tikai mazākumtautībām, bet ari
latviešiem, kamēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības m inistrija norādīja uz to, ka
termins “mazākumtautības” ir neskaidrs, u n piedāvāja lietot term inu “citas tautības”. Arī
Saeimas Cilvēktiesību komisija vēlējās nedefinēt grupas, bet runāt par ikviena tiesībām
uz valodu, etnisko un kultūras savdabību. Speciāli VIII nodaļas sagatavošanai izveidotā
Saeimas komisija, kuru vadīja profesors Ilmārs Bišers, acīm redzot sekoja starptautiska
jiem standartiem un galaversijā piedāvāja runāt par “personām , kuras pieder pie nacio
nālām minoritātēm”. Šāda pieeja ir raksturīga arī Starptautiskā pakta par pilsoniskajām
un politiskajām tiesībām 27. pantam.
32.
Tādējādi 114. panta rašanās vēsture norāda uz to, ka pastāvēja divi principiā
lie problēmjautājumi. Pirmais attiecās uz m azākum tautības definīciju (skat. D sadaļu).
Tas bija loģiski, jo deviņdesmito gadu sākum ā šis jautājum s tā arī netika atrisināts. Ar
definīcijas problēmu bija saistīta arī izpratnes problēm a par mazākumtautību tiesībām
kā grupas tiesībām, nevis individuālām tiesībām. O trā problēm a bija saistīta ar latviešu
tautas un mazākumtautību attiecību regulējumu Satversmē un šī noregulējuma ietekmi
uz jēdziena “tauta” izpratni Satversmē (skat. Ievadu). Citi aspekti vai problēmas netika
izkristalizēti, nedz strādājot pie VIII nodaļas, nedz Saeimas debatēs. 114. pants nebijāto
pantu starpā, kas izraisīja lielas debates plenārsēdēs.
49 Skat Levits E. Piezīmes par Satversmes 8.nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999,
Ne. 9-12,11. lpp.

50Skat. 6. Saeimas dokuments Nr. 406,14.02.1996.
51Skat Saeimas arhīva dokumentus. 1996. gada 23. aprīļa atzinums.
52Turpat 1997. gada 11. jūlija dokuments.
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C. Satversmes 114. panta subjekta jautājums kas ir mazākumtautība?
1. O b jek tīv ie u n subjektīvie kritēriji
33. Pants runā par “personām, kuras pieder pie mazākumtautībām”. Satversme, pro
tams, nesatur šādas piederības identificēšanas kritērijus vai mehānismus. Latvijā nav
ari neviena cita likuma, kas definētu konkrētus kritērijus šādas piederības noteikšanai.
Tomēr gan likums “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas
valsts pilsonības” garantē nepilsoņiem tiesības uz kultūrautonomiju, gan 1991. gada li
kums “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras
autonomiju” runā par pastāvīgiem iedzīvotājiem (skat. 25. punktu). Līdz ar to varētu
izvirzīt tēzi, ka zināms ilglaicīgums un zināma juridiska saite ar Latviju ir nepieciešama,
jb pretējā gadījumā nevar iegūt nepilsoņa vai pastāvīgā iedzīvotāja statusu, lai varētu
sāli izvērtēt, vai persona pieder vai nepieder pie mazākumtautības. Tomēr pirms tiek
uzsākts šāds izvērtēšanas darbs, ir jādefinē, vai mazākumtautība kā tāda Latvijā pastāv,
jo 114. panta form ulējum s satur pieņēmumu, ka Latvijā ir mazākumtautības. Pants
gan arī nenosaka kritērijus, pēc kuriem šī pastāvēšana tiek noteikta.
34. Starptautiskās tiesības arī nesatur mazākumtautības definīciju. Tajā pašā laikā da
žāda līmeņa diskusijās ir ticis atzīts, ka vairumā gadījumu ir pilnīgi skaidrs, vai un kas ir
“minoritāte”.53 Ir jāatzīst par kopumā pamatotu pieeju, kas uzskata, ka pastāv zināmi ko
pīgie komponenti, kas ļauj atpazīt mazākumtautību, kā arī personas piederību tai. Tie ir:
objektīvās īpašības - tādas kā valoda, kultūra, etniskā izcelsme vai reliģija, grupas skait
liskais lielums un subjektīvās īpašības kā pašidentifikācija jeb vēlme piederēt konkrētai
mazākumtautībai u n šīs grupas akcepts. Vairākums definīciju kā būtisku elementu atzīst
ilgtermiņa klātbūtni teritorijā, lai arī jautājumā par to, ko ietver jēdziens “ilgtermiņš”
nav vienotības.54 Literatūrā un dažādās definīcijās, kas ik pa brīdim ir parādījušās ANO
forumos, tiek norādīts arī uz to, ka etniska grupa, lai būtu mazākumtautība valstī, nevar
būt dominējošā statusā šajā valstī.55 Protams, ir grūti izvērtēt nedominējošu statusu, jo
tas var būt atkarīgs gan no subjektīviem, gan objektīviem kritērijiem. Jebkurā gadījumā
tekstuāli Satversmes 114. pants ir pilnīgi atvērts tam, lai ļautu piemēroties šeit minēta
jiem starptautiskajā doktrīnā uzskaitītajiem mazākumtautības definējuma elementiem.
35. Tajā pašā laikā Cilvēktiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 23 satur ļoti tāl
ejošus definīcijas elementus: “27. pants garantē tiesības personām, kas pieder minoritā
tēm, kuras atrodas dalībvalstī. Ņemot vērā šajā pantā noteikto tiesību raksturu un apjo
mu, nav nepieciešam s n oteikt ilglaicīgumu, kas izriet no termina “atrodas”. Šīs tiesības
vienkārši nozīmē to, ka personām , kas pieder šīm minoritātēm, nedrīkst atņemt tiesības
kopā ar citām grupai piederošām personām baudīt savu kultūru, reliģiju un runāt savā
valodā. Tāpat kā šiem cilvēkiem nav jābūt pilsoņiem, viņiem nav jābūt pastāvīgajiem
53Skat. Alfredsson G. Minority Rights: Norms and Institutions. Ed. by Boyle K. New Institutionsfor Human
Rights Protection. Oxford: Oxford University Press, 2009,182.1pp.

54Ibid., 182.-184.1pp.
55Skat. Verstichel A. Participation, Representation and Identity. Intersentia, 2009,24.-27.1pp.
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iedzīvotājiem. Tādējādi m igranti vai p a t viesi, kas veido m inoritāti, ir tiesīgi, lai vi
ņiem netiktu liegta šo tiesību īstenošana. [..].”56 Lai arī Komitejas prakse nerāda, vai pati
Komiteja seko šim definējumam, tom ēr valstu prakse arī nerāda, ka tās būtu iebildušas
tik plašam definējumam starptautiskā līmenī, kam ēr nacionālo likumu līmenī valstīs ir
visdažādākā prakse. Ekspertu vidū viedoklis par Komitejas pozīciju ir dalīts.57Attiecībā
uz Komitejas viedokli ir vērts atkal nošķirt divas lietas. Viens jautājum s ir par “minoritā
tes” esības noteikšanu valstī, un šajā jautājum ā Komiteja viedokli nav pateikusi. Komite
ja runā par indivīdiem, kuri, acīmredzot balstoties uz kopīgām objektīvām pazīmēm, var
pretendēt uz piederību valstī esošai “m inoritātei”. Attiecībā uz šīm personām, pēc Komi
tejas domām, nebūtu nepieciešams prasīt pilsonību vai ilglaicīgu uzturēšanos valstī.

2. Pilsonība
36. 114. panta redakcija neievieš pilsonības kritēriju piederības mazākumtautībai
konstatēšanai. Harmonijā ar visu VIII nodaļu pants ru n ā par ikvienu personu Latvijas
jurisdikcijā. Ievērojot Cilvēktiesību komitejas Vispārējo kom entāru, kā arī valstu praksi
un plašo diskusiju literatūrā par m azākum tautībām un pilsonību, jautājums ir par to, vai
pilsonības fakts ir būtisks: (a) m azākum tautības esamības konstatēšanā un (b) piederības
šai mazākumtautībai noteikšanā 114. panta izpratnē.
37. Mūsdienu realitāti raksturo ievērojama personu mobilitāte. Tādējādi valsts teri
torijā var atrasties patvēruma meklētāji, personas ar term iņuzturēšanās atļaujām, bezvalstnieki u.tml., par ko acīmredzot arī dom āja Cilvēktiesību komiteja, pieņemot savu
Vispārējo komentāru par Pakta 27. pantu (skat. 35. punktu) u n pozīciju, ka pilsonības
trūkums nav pamats, lai liegtu personām tiesības piederēt mazākumtautībām.
38. Var arī konstatēt, ka vairum s par m azākum tautību tiesībām rakstošu autoru
uzskata, ka pilsonība nav kritērijs piederības m azākum tautībai konstatēšanai.58 Tomēr
vairumā valstu prakses tiek atzīts, ka m azākum tautības esības atzīšanai vienas valsts te
ritorijā ir vai nu nepieciešama pilsonība, vai konkrētās grupas noturīga saite ar šo te
ritoriju. Jautājums par etniskās grupas ilglaicīgumu valsts teritorijā, kas var būt un var
nebūt saistīts ar pilsonības jautājumu, ir būtisks definīcijas jautājum s un arī vienmēr ir
bijis politiski jūtīgs valstu praksē. Piemēram, Zviedrijā likum s runā par vēsturiskām vai
ilgtermiņa saiknēm ar Zviedriju. Kā to saprot Zviedrijas valdība, tas attiecas uz tādām
etniskām grupām, kuras bija sevi nodibinājušas Zviedrijā pirm s divdesmitā gadsimta.
Zviedri uzskata, ka Zviedrijā ir tikai piecas m azākum tautības: sām u tauta, somi, čigāni,
ebreji un tornedaleri ( tornedalers ).59Tādējādi Zviedrijā var būt tautības, kuru pārstāvji ir
56Skat. ANO documents CCPR/C/21/Rev.l/Add.5. General Comment No. 23: The rights of minorities (Art
27). 08.04.1994,5-2.
57 Skat Alfredsson G., op.cit. SaL A. Verstichel, op.cit., 18.-23. lpp (ar informāciju par valstu praksi un
doktrīnu).
58Starptautisko un Eiropas padomes pozīciju analīzei skat. Thomberry P. The Framework Convention on
National Minorities: A Provisional Appraisal and a Memory o f the Baltic States. 2nd Baltic Yearbook ofInter
national Law, 2002, p. 133.
59Skat Zviedrijas Pirmo ziņojumu EP Konsultatīvajai komisijai. Dokuments ACFC/SR (2001)003.08.06.2001,
8-9. lpp. Tomedaleru mazākumtautība ir vēsturiski izveidojusies etniska grupa Tome upes krastos, kas runā
somu valodā, bet ar vēsturiski ienākušiem vārdiem no zviedru valodas.
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Zviedrijas pilsoņi, bet kuru veidoto etnisko grupu Zviedrija neatzīst par mazākumtautī
bu nacionālā likuma vai starptautisko konvenciju piemērošanas ziņā. Doktrīnā Zviedri
jas pieeja jautājumam par ilgtermiņa saiknēm tiek uzskatīta par samērā ekstrēmu. Tiek
uzskatīta par saprātīgu tāda pieeja, kas atzīst par mazākumtautību tādu grupu, kura di
vās paaudzēs jau ir nodzīvojusi valsts teritorijā.60 Tomēr, kā jau minēts, valstu prakse
ir dažāda un neviena juridiski saistoša starptautiska instrumenta, kas uzliktu konkrētu
pienākumu valstij šajā aspektā, nav, jo nav bijis iespējams nonākt pie valstu konsensa.61
Eiropas Padomes Konsultatīvā komisija savā viedoklī par Zviedrijas ziņojumu tikai no
rādīja uz to, ka Zviedrijā ir daudzas etniskas un lingvistiskas grupas, uz kurām Zviedrijas
valdība neattiecina Vispārējās konvencijas izplatību. Zviedrija tika aicināta tomēr pie
mērot konkrētas m azākum tautību tiesības individuālā kārtā šīm etniskām grupām.
39. Atbilstoši Satversmes 114. pantam ir jākonstatē mazākumtautības esamība val
stī, lai varētu risināt jautājum u par personas piederību tai, ņemot vērā tādus objektīvos
kritērijus kā etniskā piederība vai valoda, kā arī subjektīvos kritērijus. Prakse rāda: lai
atzītu mazākumtautības esamību, ir pilnīgi pamatoti mēģināt noteikt šīs tautības ilglaicīgumu teritorijā, uz ko var norādīt gan pilsonības esība, gan zināms izraudzīts laika
periods. Tādējādi nesenie imigranti, lai arī neapšaubāmi bauda cilvēktiesības, kā ari tās
tiesības, kuras nosaka speciālie starptautiskie instrumenti, kas pieņemti imigrantu tie
sību jautājumā, tom ēr ne vienm ēr varēs uzstāt uz speciālajām tiesībām, kas rodas, kad
valsts konstatē m azākum tautības esamību. Lai imigranti varētu baudīt mazākumtautību
tiesības, valstī ir jābūt mazākumtautībai, kurai šie individuālie imigranti varētu pievie
noties, ja konkrētā grupa viņus, protams, akceptē. Tādējādi ir jāsecina: (1)114. pants at
pazīst mazākumtautību esību Latvijā. (2) Tās atšķiras no latviešu nācijas ar savu valodu,
etnisko izcelsmi, tautību vai reliģiju. Lai persona varētu piederēt mazākumtautībai, tai
ir jābūt subjektīvai vēlmei piederēt, bet šo personu ir jāraksturo arī objektīvām grupu
raksturojošām īpašībām. Atbilstoši panta formulējumam un ņemot vērā jebkādu norāžu
trūkumu tā izstrādes gaitā, varētu secināt, ka pilsonība nav priekšnoteikums individu
ālās piederības konstatēšanai, kam ēr viss likumu komplekss norāda, ka zināma juridiska
saikne ar Latviju tiek prasīta, lai varētu runāt par piederību mazākumtautībai. Paliek to
mēr neskaidrs jautājum s, kurā mirklī var uzskatīt, ka Latvijā pastāv mazākumtautība, jo,
kā tika konstatēts, 114. pantam ir divi subjekti: “persona” un “mazākumtautība”. Disku
sijās par “personu” pilsonības kritērijs ne reizi netika minēts, un spēkā esošie likumi jau
1998. gadā pastāvīgajiem iedzīvotājiem garantēja tiesības pievienoties mazākumtautībai,
bet mazākumtautības definīcijas jautājumā ir pieejams tikai tas diskusijas elements, kas
nodala vēsturiskās m azākum tautības.

3. Latvijas atruna, ratificējot Eiropas Padomes
M azākum tautību aizsardzības konvenciju
40. Lai arī Satversmes 114. pants nesatur pilsonības kritēriju, ratificējot Eiropas Pa
domes Vispārējo m azākum tautību aizsardzības konvenciju, Latvija pievienoja atrunu
par savu “m inoritātes definīcijas” izpratni. Latvijas Republikas likuma “Par Vispārējo
60Alfredsson, op.cit., 184. lpp.
61Thomberr^ op.cit., 132. lpp.
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konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”, kas satur atrunu attiecībā uz tās pie
mērošanu Latvijā, 2. pantā “Latvijas Republika paziņo, ka termins “nacionālās minori
tātes”, kas nav definēts Konvencijā, Konvencijas izpratnē nozīmē Latvijas pilsoņus, kuri
kultūras, reliģijas vai valodas ziņā atšķiras no latviešiem, paaudzēm ilgi tradicionāli
dzīvojuši Latvijā un uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, vēlas
saglabāt un attīstīt savu kultūru, reliģiju vai valodu. Personas, kas nav Latvijas vai ci
tas valsts pilsoņi, bet pastāvīgi un legāli dzīvo Latvijas Republikā, nepieder nacionālajai
minoritātei Konvencijas izpratnē atbilstoši attiecīgajā Latvijas Republikas deklarācijā
sniegtajai nacionālās minoritātes definīcijai, bet kas sevi identificē ar šai definīcijai atbil
stošu nacionālo minoritāti, var izmantot Konvencijā paredzētās tiesības, ja vien likums
nenosaka izņēmumus”.
41.
Pirmkārt, atrunā ietvertās definīcijas izplatība nav universāla. Tās mērķis ir pre
cizēt Latvijas starptautiskās saistības un ierobežot valsts starptautisko atbildību. Latvijas
valsts ir tādējādi pateikusi, ka attiecībā uz Konvenciju tā atzīst, ka mazākumtautības ir
tādas tautības, kas ir paaudzēm ilgi dzīvojušas Latvijā, un kurām piederīgām personām
ir Latvijas pilsonība. Tajā pašā laikā, vadoties no informācijas, kuru Latvija iesniedza
savā ziņojumā par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu
aizsardzību izpildi, un ņemot vērā, ka šo informāciju nepavadīja īpaši skaidrojumi,62
varētu secināt, ka, neskatoties uz atrunu, tautības, kas ieradās Latvijā padomju laikā,
piemēram, ukraiņi vai armēņi, var baudīt mazākumtautību tiesības Latvijā.63Šāda Latvi
jas pieeja varētu tikt pieņemta kā precizējumu ieviesoša tās ilglaicīguma izpratnē. Šāda
pieeja acīmredzot nosliecas uz pilsonības kritērija būtiskuma uzsvēršanu mazākumtau
tības esamības atzīšanā. Līdz ar to, šķiet, pareizā izpratne par to, kas ir mazākumtautība
Latvijā, ir tāda, kas uzsver, ja attiecīgās grupas personas ir Latvijas pilsoņi un ja šī
tautība ir paaudzēs dzīvojusi Latvijā, tad Latvija atzīs mazākumtautības esamību.
Šie kritēriji nav kumulatīva rakstura. Tādējādi, atbilstoši pirmajam kritērijam, armēņi,
kas Latvijā iebrauca padomju laikā, bet ir naturalizējušies, var tikt uzskatīti par mazā
kumtautību Latvijā. Tomēr armēņi varētu arī nebūt paaudzēm ilgi dzīvojuši Latvijā. Šajā
gadījumā varētu secināt, ka ilglaicīguma kritērija izpratne praksē pietuvinās divu pa
audžu atskaites punktam, nevis Zviedrijas modelim. Tādējādi Latvijā, protams, ir tādas
vēsturiskās mazākumtautības kā krievi, ebreji, vācieši, lietuvieši, poļi, bet ir arī “topošās
mazākumtautības”, kuras radušās tikai padomju laikā, bet kuras ar pilsonības iegūšanu
sevi nostiprina kā mazākumtautības.
42.
Otrām kārtām, visas citas pastāvīgi Latvijas teritorijā dzīvojošās personas, ja tās
sevi identificē ar Latvijā esošu mazākumtautību, arī var baudīt Konvencijā noteiktās tiesī
bas, ja vien nacionālie likumi nenosaka ierobežojumus. Kā to arī konstatēja EP Konven
cijas Konsultatīvā komiteja, Latvija pieļauj Konvencijas tiesību izplatību uz nepilsoņiem,
kas sevi identificē ar kādu no Latvijā esošajām mazākumtautībām, ko komiteja uzskata
62 Skat. Zviedrijas ziņojumu EP Konsultatīvajai komisijai. Dokuments ACFC/SR (2001)003.08.06.2001. īpaši

8.-9. lpp.
63 Skat EP documents ACFC/SR (2006) 001. 11.10.2006. Pieejams: http://www.coe.int/t/dghl/monitoriql
minorities/3Jcnmdocs/PDF_lst_SR_Latvia_lv.pdf.
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par pozitīvu soli.64 Jautājumi varētu rasties praksē, ja, piemēram, konkrētai personai tiek
liegtas nacionālajā likumā noteiktās tiesības uz kādu mazākumtautībai specifisku tiesību
tādēļ, ka šai personai nav pilsonības. Šādā gadījumā situācija, kad valstī pastāv konkrētā
mazākumtautība un kad persona vēlas sevi identificēt ar šo mazākumtautību un baudīt
tās garantijas, kuras valsts principiāli sniedz konkrētai tautībai, ja valsts to liegs uz pilso
nības pamata, tādējādi radot nošķiršanu vienas tautības ietvaros, tāda situācija var tikt
uzskatīta par diskrimināciju statusa dēļ.65
43. Lai arī atrunas mērķis ir precizēt EP Konvencijas piemērošanu Latvijā, tomēr šī
atruna ir noderīga valsts pozīcijas noskaidrošanā kopumā gan attiecībā uz mazākum
tautības pastāvēšanas konstatēšanu, gan personas piederības mazākumtautībai kritēriju
izpratni. Līdz ar to atruna palīdz saprast Satversmes 114. panta saturu un robežas.

E. Tiesību saglabāt un attīstīt valodu,
etnisko un kultūras savdabību saturs
Valsts pienākumu saturs
44. Satversmes 114. panta mērķis ir papildus latviskām vērtībām nodrošināt Latvi
jas sabiedrības kulturālo daudzveidību un šīs daudzveidības bagātību. Pamatatšķirība
114. pantam no citiem pantiem ir tajā ietvertais tiesību baudīšanas kolektīvais elements,
kas raksturo mazākumtautību tiesības un kas ir to mērķis. Tā kā tuvākā paralēle 114. pan
tam ir Pakta 27. pants, tad Cilvēktiesību komitejas skaidrojumi par šo tiesību saturu ir
būtiski, lai noskaidrotu 114. pantā ietverto valsts pienākumu saturu. Atbilstoši Vispārējam
komentāram Nr. 23, lai mazākumtautības varētu saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko
un kultūras savdabību, valstīm ir jāgarantē iespēja lietot šo valodu, veidot savas skolas un
kultūras vai reliģijas centrus, lietot savus personvārdus (skat. citu valstu praksei 18. pun
ktu). Pirmkārt, valsts nedrīkst aizliegt atbilstošas iniciatīvas. Otrkārt, valstij savu iespē
ju robežās ir jāsekmē šīs iniciatīvas finansiāli un administratīvi. Starptautiskie standarti
arī runā par mazākumtautību biedrību veidošanu un mazākumtautību aktīvu iesaistīša
nu valstiskos procesos. Mazākumtautībām garantējamo tiesību pareizai izpratnei atkal ir
būtiski apzināties saikni starp Satversmes 2. un 114. pantu, jo, kā tas Latvijā vēsturiski ir
izveidojies, mazākumtautības - tām piederošie pilsoņi - ir bijušas būtisks atbalsts Latvijas
valstij un svarīgs suverēnās varas nesējs. Tā kā mazākumtautību atbalsts ir bijis svarīgs, tad
ar 114. panta nostiprināšanu Satversmē latviešu nācija un valsts ir atzinusi savu pienākumu
respektēt mazākumtautību tiesības. Citiem vārdiem, latviešu nācijas un mazākumtautību
attiecības ir kā divvirzienu satiksme, kas balstās abpusējā vērtību un tiesību atzīšanā.66
64Skat. Draft resolution CM/ResCMN (2010) on the implementation of the Framework Convention for the
Protection of National Minorities by Latvia. Not yet adopted, confidential. Pieejams: https://wcd.coe.int/wcd/
ViewDoc.jsp?Ref=CM (2010)9&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorIntemet=C3C3C
3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.

65Tomēr nedrīkst jaukt šo konstatāciju ar individuālo tiesību jautājumiem, kuros valstīm nākas garantēt tiesības,
vadoties no pilsonības vai rezidences. Pilsonības un rezidences kritēriji var būt būtiski sociālo un īpašuma tiesību
jautājumos. Sal. ECT spriedums Andrejeva v. Latvia. 55707/00,18.02.2009.; ECT spriedums Carson v. United
Kingdom. 42184/05,16.03.2010. Tāpat arī vēl arvien spēkā ir princips, ka pilsoņiem ir politiskās tiesības.
66 Skat. Ziemele I. Valodu jautājums Latvijā: tolerances un integrācijas pamats. Grām.: Ziemele I.
Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības Latvijā: abstrakcija vai realitāte. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005,
194. lpp.
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45. Neapšaubāmi visdetalizētākā tiesību uzskaite ir atrodama EP Vispārējā mazā
kumtautību aizsardzības konvencijā, īpaši tādēļ, ka uz šī dokumenta bāzes ir radīta Kon
sultatīvā komiteja, kas īsteno konvencijas saistību ievērošanu dalībvalstīs. Kā rāda prak
se, šāds mehānisms palīdz precizēt un pilnveidot tiesību saturu un robežas. Ievērojot
Latvijas tiesiskajā sistēmā nostiprināto principu, ka Satversmes VIII nodaļas tiesības ir
jāinterpretē harmonijā ar Latvijai saistošiem starptautiskajiem cilvēktiesību stanimt f ^
jāsecina, ka EP Konvencijas tiesības tā, kā tās kopum ā interpretē Konsultatīvā komiteja,
ir jāņem vērā, interpretējot 114. pantu. Vienlaikus jāuzsver, ka konkrēto mazākumtautī
bu īstenošana ir atkarīga no katras valsts specifiskās situācijas, uz ko arī norāda pietieka
mi elastīgie EP Konvencijas pantu formulējumi.67
46. Satversmes 114. pantā garantētās tiesības saglabāt un attīstīt valodu, etnisko un
kultūras savdabību pēc būtības nozīmē mazākumtautību tiesības uz savai identitātei bū
tisko elementu saglabāšanu. Kā zināms, identitāti raksturo valoda, tradīcijas, kultūra,
reliģija. Lai mazākumtautības varētu saglabāt savu identitāti, ir nepieciešams, ka valsts
pieļauj mazākumtautību skolu pastāvēšanu un iespēju robežās tās atbalsta, jo vairumā
gadījumu tādas skolas tomēr būs privāta iniciatīva. Tāpat var runāt par bibliotēku, mu
zeju, teātru vai kultūras namu vai pašdarbības pulciņu atbalstīšanu. Ir būtiski, lai par
pieejamā valsts finansiālā atbalsta izlietošanu lemj pati mazākumtautība un tās pārstāv
niecības orgāni. Lai valstī veidotos sakārtota un caurskatāma mazākumtautību tiesību
garantēšanas sistēma, ir nepieciešama adekvāta likumdošanas bāze, kura pieļautu da
žādu ar mazākumtautību kultūras un valodas uzturēšanu saistīto institucionālo formu
pastāvēšanu. Praksē tas varētu nozīmēt mazākum tautību kultūras autonomijas izvei
došanu, kas Latvijā jau reāli pastāvēja līdz pat Padomju Savienības iebrukumam valsti.
Ņemot vērā Satversmes 114. panta redakciju, varētu izvirzīt tēzi, ka Satversme prasa,
lai valstī tiktu izveidots mazākumtautību kultūras autonomijas modelis, jo Satversmes
114. pants konkrēti atzīst mazākumtautībām piederošo personu kolektīvās tiesības uz
savai grupai raksturīgās kultūras savdabības saglabāšanu.68 Visos pārējos jautājumos var
runāt par indivīda tiesībām, un mēs atgrieztos pie citiem Satversmes VIII nodaļas pan
tiem, arī runājot par pilsoniskām un politiskām tiesībām. Līdz ar to nedrīkst, piemēram,
jaukt kopā jautājumus par dažu organizāciju izvirzītiem priekšlikumiem nepilsoņiem
piešķirt tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ar mazākum tautību tiesībām Satvers
mes 114. panta izpratnē.69
67Tā, piem., ir jāsedna, ka Latvija vēl arvien pārdzīvo rusifikācijas sekas un ka krievu valoda vēl arvien ir ari citu
mazākumtautību pamatā lietotā valoda, un ka diemžēl latviešu valodas lietošana valstī dzīvojošo iedzīvotājuvidū
nav acīmredzama. Šādā kontekstā tādu Konvencijā nostiprināto tiesību kā mazākumtautības valodas lietošana
saskarsmē ar valsts varas institūcijām vai ielu un vietu nosaukumu lietošana mazākumtautību valodā prasa citādu
līdzsvaru meklēšanu, kā tas ir tādās valstīs kā, piemēram, Vācija vai Austrija utt. Jebkurā gadījumā ir svarīgi kon
statēt, ka Latvijas valsts pēdējo desmit gadu laikā ir daudz strādājusi, lai sniegtu atbalstu latviešu valodas apguvē
valsts iedzīvotājiem. Skat EP dokuments CM (2008) 180,05.12.2008. (Konsultatīvās komitejas viedoklis par
Latvijas ziņojumu, klasificēts dokuments); Latvijas atbilde. EP dokuments CM (2008) 180 add, 25.05.2009.
68EP Vispārējās konvencijas 5. pants visciešāk sasaucas ar Satversmes 114. pantu. Tiek uzskatīts, ka Konven
cija nepieprasa veidot kultūras autonomiju, tomēr Komiteja bieži ir atzinusi, ka tas ir veids, kā īstenot tiesības
uz valodu un kultūru. Skat Verstichel, op. d t , 290.-291. lpp.
69EP Konsultatīvā komiteja ari ir izteikusies par šādām nepilsoņu tiesībām. Nekomentējot to, vai šis jautājums ir
Vispārējās konvencijas satura jautājums, ir skaidrs, ka Satversmes 114. pantā šādu jautājumu nav domāts risināt
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Šobrīd mazākumtautību asociācijas darbojas atbilstoši likumiem, kas regulē nevals
tiskās organizācijas. Tomēr šāds modelis nav adekvāts speciālo mazākumtautību tiesī
bu īstenošanai, pat atzīstot, ka valsts sniedz finansiālu atbalstu mazākumtautību NVO.
Reālas kultūras autonomijas trūkums Latvijā nesekmē to mazākumtautību identitātes
nostiprināšanu, kas vēsturiski ir nonākušas sarežģītā situācijā (skat. 24. punktu), kamēr
krievu mazākumtautībai, kas ir absolūti pašpietiekama, šāda mehānisma trūkums nav
traucējošs.

F. Kopsavilkums
47. Atsevišķa mazākumtautību tiesību aizsardzības panta iekļaušana Satversmē ir
loģiska kopējā Satversmes struktūrā un “tautas” jēdziena kontekstā. Tieši tāpēc, ka Sat
versme ir balstīta uz ideju, ka Latvija ir valsts, kurā var īstenoties latviešu tautas mērķi,
bet, ņemot vērā to, ka vēsturiski Latvija nekad nav bijusi homogēna sabiedrība, un to,
ka tās izvēlētais valsts modelis ir demokrātiska valsts, konstitucionālais jēdziens “tauta”
ietver arī mazākumtautības, garantējot tām to identitātes saglabāšanu, ja tāda ir to vēlme,
prasot lojalitāti valstij un valstsnācijas vērtībām.
48. Kopumā jāsaka: ja 114. panta redakcija būtu palikusi tāda, kā to savā laikā pie
dāvāja Tieslietu ministrija un Saeimas Cilvēktiesību komisija, tad Satversmē nebūtu no
regulēts mazākumtautību tiesību jautājums (skat. 31. punktu). 114. panta spēkā esošā
redakcija pilnīgi pareizi satur piederības grupai un grupas pastāvēšanas elementus. Tā ir
būtiskā atšķirība no indivīda tiesībām uz savu identitāti, kas ir privātuma jautājums un
nav saistīts ar sevis izpausmi kolektīvā, kā arī kolektīvās identitātes saglabāšanu.
49. Lai arī 114. pants nesatur pilsonības kritēriju mazākumtautības esamības konsta
tēšanā Latvijas teritorijā, Latvijas prakse rāda, ka tas, kā arī zināms grupas ilglaicīguma
elements, ir būtiski, lai šādu grupu un līdz ar to valsts pienākumus pret to atzītu. Cita
lieta ir personas piederības jautājuma risinājums. Šeit ikviena Latvijā pastāvīgi dzīvojoša
persona var izteikt vēlmi piederēt esošai mazākumtautībai. Jaunu mazākumtautību vei
došanās būs atkarīga no tā, vai grupa nostiprināsies Latvijas teritorijā un vai tās locekļi
iegūs Latvijas pilsonību.
50. Jautājumā par konkrēto mazākumtautību tiesību praktisku īstenošanu ir jāņem
vērā, ka starptautiskais standarts pieļauj ņemt vērā konkrētās valsts specifiku un Latvijā
tāda noteikti ir. Kā pamatproblēma normālu mazākumtautību tiesību īstenošanai ir jāmin vēl arvien jūtam ās padomju rusifikācijas sekas. Latvijā latviešu valoda kā valsts va
loda vēl arvien nav nostiprinājusies kā dabīgs saziņas veids sabiedrībā, kas ir pietiekami
unikāla situācija salīdzinājumā ar citām valstīm. Papildus tam mazākumtautību identi
tātes un valodas stiprināšana jeb derusifikācija prasa daudz darba. Viena no pamatfor
mām mazākumtautību identitātes saglabāšanā un nostiprināšanā būtu Latvijas realitātei
atbilstoša kultūras autonomijas modeļa izveidošana, īpaši ņemot vērā, ka Latvijā jau ir
pieredze, kā darbojas mazākumtautību kultūras autonomija.
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115. Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot
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A. Ievads
1. Panta konstrukcija un terminoloģija
I Satversmes 115. panta saturā ietverts valsts objektīvais pienākums aizsargāt vidi
un personas publiskās subjektīvās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Latvijā šīs tiesības ir
atzītas par patstāvīgām cilvēktiesībām un tās ir tieši piemērojamas.
2.
Vide ( Umwelt, Environment) - tiesībās prevalē plaša vides definīcija. Dabas fak
tori jeb dabas vide, kas aptver zemi (augsni un zemes dzīles), ūdeņus, atmosfēras gaisu,
floru un faunu, ņemot vērā to savstarpējās saiknes un iedarbību citam uz citu, ir tikai
viens vides” satura elements, jo “vide” ietver ne vien dabas vides elementus un veidu,
kādā tie savstarpēji mijiedarbojas, bet arī veidu, kādā dabas vide mijiedarbojas ar cilvēku
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veidoto vidi - kultūras mantojumu, ainavu, kā arī sociāli ekonomiskiem faktoriem (pie
mēram, antropogēnās slodzes atgriezeniskā ietekme).1
3. Likumdevējs “vidi” skaidro kā dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopumu.2
Savukārt veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, vērtējama vides pārm aiņu ietekme uz cil
vēku, viņa veselību un drošību, kā arī uz bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni,
klimatu, ainavu, materiālajām vērtībām, kultūras un dabas m antojum u un visu minēto
jomu mijiedarbību.3Aplūkojamā kontekstā term ins “vide” neietver “darba vidi”, jo pēdē
jais ir saistīts ar apstākļiem darba vietā un to regulē darba tiesību normas. Vides definī
cijās ietverto vidi veidojošo faktoru uzskaitījums parasti nav izsmeļošs. Vides definīcija
ir atvērta, un to ir iespējams tulkot un piem ērot dinam iski.4

2. Idejas p a r tiesībām uz labvēlīgu v id i v ē stu risk ā attīstīb a
4. Vides tiesības ir saistītas ar cilvēka izpratni par apkārtējo dabas vidi un tās lomu
viņa dzīvē. Vides aizsardzības pirm sākum i meklējami sengrieķu un romiešu filozofu
darbos (Hipokrāta, Aristoteļa u.c.). Slavenais viduslaiku filozofs Akvīnas Toms, kas atzīts
par dabisko tiesību skolas pamatlicēju, iedalīja likum us trijās kategorijās: dabas, cilvēku
un mūžīgie likumi. Viņš uzskatīja, ka sabiedrības izdzīvošanas pamatnosacījums ir mū
žīgo (sakrālo) vērtību un principu ilgstoša īstenošana un ka to izzušana apdraud cilvēces
eksistenci.
5. Kristietībā Dievs ir ne tikai cilvēka, bet arī visas dzīvās radības kungs, tātad ari
noteicējs par apkārtējo vidi. Reliģiskā ētika un principi, kas ietverti Vecajā un Jaunajā
Derībā, to apliecina. Piemēram, kā norāda A. Rubenis, Jaunajā Derībā minēts: “Skataities uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, u n Jūsu debesu Tēvs
tos baro.”5
6. Pētot augu un dzīvnieku dzīves apstākļus u n izplatību uz m ūsu planētas, svarī
gus secinājumus par dabas vides ietekmi uz dzīvniekiem u n augiem 18. un 19. gadsimtā
izdarīja K. Linnejs (Zviedrija), A. Hum bolts (Vācija), Č. D arvins (Lielbritānija) un līdz
ar to deva svarīgu ieguldījumu ekoloģijas kā dabaszinātņu nozares izveidošanā. 20. gad
simta sākumā ievērojamus pētījumus veica krievu zinātnieks N. Vernadskis. Viņš īpaši
akcentēja dabas bagātību saprātīgas izm antošanas nepieciešamību, lai saglabātu kvali
tatīvu dabas vidi apstākļos, kad pieaug dabas resursu saim nieciskā izmantošana. Attīs
1Lugano konvencija “Par civiltiesisko atbildību par kaitējumu videi, kas radies videi bīstamu darbību rezul
tātā” ar vidi saprot 1) biotiskos un abiotiskos dabas resursus - gaisu, ūdeni, augsni, floru, faunu un starp šiem
faktoriem pastāvošo mijiedarbību; 2) īpašumu, kas ir daļa no kultūras mantojuma; 3) ainavas raksturīgos
aspektus. Convention on Civil Liability for damage resulting from activities dangerous to the environment
Lugano, 21.06.1993. Council of Europe: European Treaty Series, No. 150. Skat. arī Kramer L. EC Environ
mental Law. 4th ed. London: Sweet & Maxwell, 2000, p. 1.-3; Thornton J., Beckwith S. Environmental Law.
London: Sweet & Maxwell, 1997, p. 3.
2 Vides aizsardzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 15. novembris, Nr. 183. 1. panta
17. punkts.
3Par ietekmi uz vidi: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998.30. oktobris, Nr. 322/325. ijļļ panta 1. punkts.
4Skat Larsson M.L Legal Definitions of the Environment and ofEnvironmental Damage. Scandinavian Studies
in Law. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, 1999, Vol. 38, p. 172.-176.
5 Rubenis A. Ētika XX gadsimtā: Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996,135. lpp.

718

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Vili nodaļa. Cilvēka pamattiesības

toties cilvēces zināšanām par dabu un tās likumiem, 19. gadsimta sešdesmitajos gados
radās ekoloģija kā dabaszinātņu nozare par organismu un vides attiecībām. Ekoloģiju kā
terminu ieviesa vācu biologs E. Hekels 1866. gadā.6 Filozofiskajā literatūrā vides kvali
tātes saglabāšana tiek pieskaitīta pie sabiedrības augstākajām - mūžīgajām - vērtībām.
Tiek uzsvērts, ka daba, sociālā dzīve, kultūra un augstākās garīgās vērtības ir personības
(mūsu gadījumā ekoloģiski orientētas personības) veidotājas. Cilvēka darbības visas pamatsfēras - sociālā dzīve, profesionālā darbība, ģimenes dzīve, kultūra u.c. ir saistītas ar
dzīvību, vitalitāti, veselību un apkārtējās vides kvalitāti.7
7. Vides tiesības un cilvēktiesības - tās ir tiesību jomas, kas ilgstoši, tostarp arī
Latvijā, ir pastāvējušas paralēli un attīstījušās zināmā izolācijā viena no otras. Vides aiz
sardzības politika pasaulē veidojusies relatīvi nesen. Notiekošās globālās pārmaiņas ir
sekmējušas pāreju no atsevišķu dabas elementu aizsardzības un taupīgas izmantošanas
uz ekosistēmu aizsardzību, cilvēka dzīves vides garantēšanu un tādu vides politikas īste
nošanu, kas balstīta uz ilgtspējīgu un līdzsvarotu sabiedrības attīstību. To, ka vides aiz
sardzība un cilvēktiesības ir savstarpēji cieši saistītas, starptautiskā kopiena atzina tikai
divdesmitā gadsimta septiņdesmitajos gados, kad kļuva acīmredzams, ka vides piesār
ņošana un degradēšana negatīvi ietekmē ne tikai dabas resursus un dabas vidi kopumā,
bet arī cilvēktiesību, piem ēram , tiesību uz dzīvību un tiesību uz veselību īstenošanu.8
Cilvēktiesības ir antropocentriskas. Tās balstās uz ideju, ka katram cilvēkam piedzims
tot ir tiesības uz individuālu tiesisko labumu, un izteic pašus fundamentālākos cilvēku
centienus, saistītus ar cilvēka cieņas ievērošanu. Vides tiesības galvenokārt ir veidotas,
lai saglabātu labumus, ar kuriem dabas vide nodrošina cilvēci. Vides aizsardzībā dabas
vides saglabāšana nav pašmērķis, vides pasākumi primāri tiek veikti sabiedrības inte
resēs (kopējam labum am ). Tāpēc arī vides tiesības kopumā ir antropocentriskas. Valda
uzskats, ka vides tiesību un cilvēktiesību saiknes veidošana un nostiprināšana sekmē
tiesiskās aizsardzības uzlabošanos abās jomās: vides tiesībās - jo vides aizsardzības mēr
ķiem var izm antot cilvēktiesību aizsardzības mehānismu; cilvēktiesībās - jo līdz ar jau
nu cilvēktiesību satura interpretēšanas elementu parādīšanos pilnveidojas cilvēktiesību
aizsardzība.9

3. Tiesības u z labvēlīgu vidi starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos
8. Saikne starp vides aizsardzību un cilvēktiesībām pirmo reizi skaidri tika atzīta
rekomendatīvajās tiesībās - 1972. gada Stokholmas deklarācijā. Tās 1. princips noteic,
ka cilvēkam ir pamattiesības uz brīvību, vienlīdzību un adekvātiem dzīves apstākļiem
vidē, kuras kvalitāte nodrošina cilvēka dzīvību, cieņu un labklājību, un ka cilvēks ir ari
atbildīgs par vides saglabāšanu un uzlabošanu esošās un nākamo paaudžu interesēs.10
6Strautmanis J. Ekoloģisko tiesību pamati. Dabas vides tiesiskā aizsardzība. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997,9.-11. lpp.
7Milts A. Personības un sabiedrības ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000,14. lpp.
8Piemēram, vides degradācija kā viens no ietekmējošiem faktoriem ir minēta ANO ziņojumā par ekono
misko, sociālo un kultūras tiesību īstenošanu (UN Doc.E/CN4/Sub.2/1992/16, The Realization of Economic,
Social and Cultural Rights - Final Report Submited by Mr. Danilo Turk, Special Rapporteur). Pieejams: http://
www. unhchr. ch/huridocda/huridoca. nsf/ (Symbol)/E. CN.4. Sub.2.1992.16.En?Opendocument.

9Cullet P. Definition o f an Environmental Right in a Human Rights Context. Geneva: International Environ
mental Law Research Centre, [B.g.], p. 1.
10Declaration of the United Nations Conference on the Human Enviromment, 16.06.1972, Stockholm, UN Doc
A/Conf/48/14/REV.l. (1973). Pieejams: http://wwwl.umn.edu/humdNr. s/instree/humanenvironment.htmL
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Līdz ar to Deklarācijā tiek atzīts: lai varētu īstenot cilvēktiesības, to starp arī tiesības uz
dzīvību, vide ir jāaizsargā. Tomēr Deklarācijas tekstā tiesības uz vidi tieši nav norādītas.
Sasaistot jautājumu par vides kvalitāti ar vispāratzītām tiesībām uz dzīvību un brīvību,
tiesības uz vidi atzītas netieši. Vides kvalitāte ir p riekšnoteikum s “adekvātu dzīves ap
stākļu” nodrošināšanai.
9. Kad 1992. gadā tika pieņem ta R io d ež an e iro d e k la rā c ija , tās prim ārais uzde
vums bija pēc iespējas skaidrāk noteikt ilgtspējīgas attīstības koncepciju, nevis stiprināt
tiesības uz vidi kā patstāvīgas cilvēktiesības. Tā vietā, lai atzītu m ateriālās tiesības uz
vidi, šajā Deklarācijā tika uzsvērta nepieciešam ība n o d ro šin ā t vides inform ācijas publis
ku pieejamību, sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītos jautājum os, k ā arī piekļuvi tiesai ar
vidi saistītos jautājumos.11
10. Starptautiskajās līgumtiesībās cilvēktiesības uz vidi līdz šim ir form ulētas divos
starptautiskos reģionālas nozīmes līgumos. Āfrikas Cilvēka u n tau tu tiesību hartas12
24. pantā noteikts, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz a p m ierin o šu vidi, kas sekmē viņu
attīstību. Formulējums “visiem cilvēkiem” norāda, ka h a rta tiesības uz vidi atzīst vairāk
par kolektīvām, nevis individuālām tiesībām. Līdz ar to rodas neskaidrības, piemēram,
par subjektu, kas normas pārkāpum a gadījum ā varētu tiesā celt p rasību - vai tās ir at
sevišķas personas, personu grupas vai visi iedzīvotāji kopum ā. T urklāt nav skaidri sa
protams, vai apmierinoša vide ir attīstības priekšnoteikum s u n tāpēc prioritāra nozīme
piešķirama vides pasākumiem vai ari, pastāvot pretru n ai starp vides aizsardzību un eko
nomisko attīstību, priekšroka dodam a pēdējai.13
11. Amerikas Cilvēktiesību konvencijas Papildu p rotokola 11. p ants salīdzināju
mā ar iepriekš minēto hartu ietver precīzākus form ulējum us. Tas paredz, ka ikvienam
ir tiesības dzīvot veselīgā (angl. - healthy) vidē u n piekļūt p am ata publiskiem pakalpo
jumiem (angl. - to have access to basic public services). N o lietotā jēdziena “ikvienam”
izriet, ka tiesības uz vidi šajā aktā ir atzītas p a r individuālām tiesībām .14
12. Savukārt Eiropas Cilvēka tiesību u n p a m a tb rīv īb u a iz sa rd zīb a s konvencijā
(ECTK) un tās protokolos tiesības uz vidi kā patstāvīgas cilvēktiesības nav apstiprinātas.
Ierosinājums papildināt ECTK ar jaunu protokolu, kas p aredzētu tiesības uz vidi, ir iz
teikts vairākkārt,15taču Eiropas Padomes dalībvalstu vidū līdz šim nav saņēm is pietieka
mu atbalstu. Vienlaikus ECTK institūcijas savā praksē izrādījušas pieaugošu vēlmi atzīt
saikni starp vides aizsardzību un cilvēktiesībām. G an savulaik E iropas Cilvēktiesību ko
misija, gan Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) ir atzinusi, ka atsevišķos gadījumos ECTK
11Skat Deklarācijas 10. principu. Declaration of the United Nations Conference on Environment and Deve
lopment 14.06.1992, Rio de Janeiro, UN Doc. A/CONE151/5/Rev.
12Harta pieņemta 1981. gadā, spēkā stājās 1986. gadā.
13Skat, piem., Pallemaerts M. The human right to a healthy environment as a substantive right Grām.: Hu
man rights and the environment. Compendium o f instruments an d other international texts on individual and
collective rights relating to the environment in the international and European fram ew ork. Strasbourg: Council

of Europe Publishing, 2002, p. 15.
14Papildu protokols pieņemts 1988. gadā.
15Slat., piem., Report of the rapporteur Mrs Cristina Agudo “Environment and human rights”. Council of
Europe, Parlamentary Assembly, Committee on the Environment Agriculture and Local and Regional Affairs,
Doc 9791,16.04.2003. Pieejams: http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc03/EDOC9791.htm.
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a izsargāto tiesību pārkāpumu var izraisīt gan kaitējums indivīdam, kas radies vides stā
vokļa pasliktināšanās (piesārņojuma) dēļ, gan arī tas, ka valsts iestādes nav sniegušas in
fo rm āciju apdraudētajiem iedzīvotājiem par pastāvošo vides risku.16Arī tiesību doktrīnā
visai izplatīts ir viedoklis, ka ECTK interpretējama dinamiski (evolutīvi) - tā, lai zināmā
m ērā sasniegtu arī vides aizsardzības mērķus.17 >|

4. Tiesības uz labvēlīgu vidi Eiropas Savienībā
13. Sākotnēji vides politika nebija iekļauta Eiropas Kopienas darbības regulējumā.
Vides politikai veltīta atsevišķa nodaļa Eiropas Kopienas līgumam tika pievienota tikai
ar Vienoto Eiropas aktu.18 Šodien Eiropas Savienības vides politika tiecas panākt augsta
līmeņa vides aizsardzību, ievērojot dažādu tās reģionu stāvokļa atšķirības. Piemēram,
Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā, cita starpā, ir noteikts uzdevums panākt “vides
augsta līmeņa aizsardzību un tās kvalitātes uzlabošanu”. Arī Eiropas Savienības Pamat
tiesību hartā, kurai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumam,19saistībā ar vidi ir ietverts
un par vispāratzītu tiek uzskatīts princips, saskaņā ar kuru “augstam vides aizsardzības
līmenim un vides kvalitātei jābūt integrētai Savienības politikā un jābūt nodrošinātai
saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principu”.20
14. Līguma p a r Eiropas Savienības darbību 191. panta otrajā daļā norādītie prin
cipi - piesardzības un preventīvas darbības princips, cēloņa princips un princips “pie
sārņotājs maksā” - ir definēti kā vides politikas principi. Tāpēc, neraugoties uz to, ka
videi Eiropas Savienības līgumos ir atvēlēta nozīmīga vieta, par minēto principu juri
disko dabu joprojām plaši tiek diskutēts speciālajā literatūrā. Vieni autori uzskata, ka šie
principi nerada dalībvalstīm tiešus pienākumus, ka tie ir vienīgi vadlīnijas, kuras Eiropas
Savienības institūcijām ir jāizmanto tiesību jaunrades (normatīvajā) procesā, un ka tie
veicina vides tiesību attīstību un sekmē to efektivitāti.21Citi uzskata, ka šiem principiem
attiecībā pret dalībvalsti piemīt arī normatīvs raksturs.22Turpretī vienā jautājumā valda
vienprātība: primārajās tiesībās ietvertie vides politikas principi nav personas subjektī
vās tiesības, līdz ar to šie principi nerada arī tiesības personai vērsties savas valsts tiesā,
lai apstrīdētu valsts rīcību vai tās pieņemtu normatīvu aktu, kas neatbilst minētajiem
principiem.
15. Atšķirībā no Eiropas Savienības primārajām tiesībām, sekundārās tiesības vi
des jomā atsevišķos gadījumos paredz arī subjektīvās tiesības. Pirmkārt, tās var būt tieši
16Skat, piem., ECT spriedums Lopez - Ostra v. Spain. 16798/90,09.12.1994. ECT spriedums Guerra and
14967/89,19.02.1998.
17Skat. DeMerieux M. Deriving Environmental Rights from the European Convention for the Protection of
others v. Italy.

Human Rights and Fundamental Freedoms. Oxford Journal of Legal Studies, VoL 21, No. 3,2001, p. 521.-561;

Haywrd T. Constitutional Environmental Rights. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 174.
18Vienotais Eiropas akts tika parakstīts 1986. gadā, tas stājās spēkā 1987. gada 1. jūlijā.
19Skat Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu.
20Eiropas Savienības pamattiesību harta. Oficiālais Vēstnesis, C 303,2007.14. decembris. 37. pants.
21Hayward T. Constitutional Environmental Rights. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 167.
22de Sadeleer N. Environmental principles. From Political Sbgans to Legal Rules. Oxford- Oxford University
Press, 2005, p. 322.
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norādītas kādā Eiropas Savienības tiesību aktā kā, piem ēram , personas tiesības uz vides
informāciju vai tiesības uz līdzdalību.23 O trkārt, personas subjektīvās tiesības var tikt ari
atvasinātas, interpretējot Eiropas Savienības tiesību aktus. Tomēr direktīva kā personas
subjektīvo tiesību avots nav vispārīgs noteikum s, bet drīzāk atsevišķs gadījums.
16. Neraugoties uz to, ka Eiropas Savienība ir apņēm usies ievērot cilvēka pamattie
sības un vienlaikus nodrošināt arī augstu vides aizsardzības līm eni, Eiropas Savienības
tiesībās subjektīvās tiesības uz vidi tiešā veidā nav deklarētas. Personas subjektīvās tiesī
bas vides jom ā iespējams atvasināt no vides direktīvām tikai tad, ja tādas ir nepārprota
mi iekļautas direktīvas ietvarā.

5. Tiesības uz labvēlīgu vidi citu valstu konstitūcijās
17. Citu valstu konstitūcijās ir nostiprināts gan valsts pienākum s nodrošināt vides
aizsardzību, gan arī indivīda tiesības uz vidi. Pasaulē ir vairāk nekā 100 valstu, kuru
konstitūcijās ir nostiprināts valsts pienākum s aizsargāt vidi. Valstu skaits, kas savās kon
stitūcijās atzīst arī subjektīvās tiesības uz vidi ir salīdzinoši mazāks. Tomēr šādu valstu
skaitam ir tendence pieaugt. Pēdējās desm itgadēs Stokholm as deklarācijas iespaidā dau
dzās valstīs, kurās konstitūcijas tika pieņem tas no jau n a vai grozītas, tiesības uz vidi ir
atzītas par cilvēka pamattiesībām.
18. Pie pirm ās valstu grupas, kur konstitucionālās vides norm as adresāts ir vienīgi
pati valsts, bet patstāvīgas cilvēktiesības uz vidi nav atzītas, var m inēt Lietuvas, Austri
jas, Vācijas, N īderlandes, Šveices, Z viedrijas u.c. valstis.
19. Lietuvas konstitūcijas 53. panta trešā daļa noteic, ka valstij un ikvienam indivī
dam jāaizsargā vide no kaitīgas ietekmes, bet 54. panta p irm ā daļa, ka valstij ir jārūpējas
par vides, tās faunas un floras, atsevišķu dabas objektu u n jo sevišķi vērtīgu teritoriju aiz
sardzību, tai ir jāuzrauga, lai dabas resursu izm atošana b ūtu ierobežota, kā arī jākontrolē
to atjaunošana un pieaugum s.24
20. Vācijas Pam atlikum a 20.a pantā ir iekļauts valsts politikas m ērķis vides aizsar
dzībā - aizsargāt vidi nākam o paaudžu interesēs.25
21. Savukārt otrajā grupā ietilpst valstis, kurās konstitucionālās vides normas adre
sāts ir ne vien pati valsts, bet arī indivīds. Indivīda subjektīvās tiesības uz vidi expressis
verbis ir atzītas Beļģijā, N orvēģijā, U ngārijā, Slovākijā, Slovēnijā, S pānijā u.c. Šīs val
stis savos pam atlikum os ietvērušas tādus jēdzienus kā personas tiesības uz “drošu vidi”,
23Skat, piem., Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par informācijas pieejamību sabiedrībai un par
Padomes Direktīvas 90/313 atcelšanu. 2003/4/EK, 28.01.2003.; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu,
kas paredz sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un attiecībā uz sabiedrības
līdzdalību un iespēju griezties tiesu iestādēs groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK. 2003/35/
EK, 26.05.2003.
24 The State and each individual must protect the environmental from harmful influences. The State shall
concern itself with the protection of the natural environment, its fauna and flora, separate, objects of nature
and particularly valuable districts, and shall supervise the moderate utilization of natural resources as well
as their restoration and augmentation.
25Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen L eb en sg ru n d lag en
und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe
von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
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“veselīgu vidi” “vidi, kas neap d rau d veselību”, “līdzsvarotu vidi”, “labvēlīgu vidi” u.tml.
I n d iv īd a subjektīvo tiesību uz vidi konstitucionāla atzīšana nav vienīgi Eiropas reģiona
valstu īpatnība. Šāda tenden ce vērojam a arī citviet pasaulē. Kaut ari ASV konstitūcijā
tiesības uz vidi nav nostiprinātas, atsevišķu štatu konstitūcijās tās ir iekļautas.26 Kā inte
resantu piem ēru var m in ē t D ienvidāfrikas Republiku, kuras tiesību sistēmas attīstību
lielā mērā ietekm ējušas gan kontinentālās Eiropas (galvenokārt Vācijas), gan ari anglo
sakšu tiesības. D ienvidāfrikas Republikas konstitūcijas (1996. g.) 24. pants paredz, ka
ikvienam ir tiesības:
(a) uz vidi, kas neap d rau d personas veselību vai labklājību; un
(b) uz šīs u n nākam o paaudžu interesēs aizsargātu vidi ar tādu saprātīgu normatīvo
un citu pasākumu starpniecību, kas
(i) novērš piesārņojum u u n ekoloģisko degradāciju;
(ii) sekmē [dabas] saglabāšanu; un
(iii) nodrošina ekoloģiski ilgtspējīgu attīstību un dabas resursu izmantošanu, vienlai
kus sekmējot attaisnojam u ekonom isko un sociālo attīstību.27
22. Spānijas konstitūcijas 45. panta pirm ā daļa noteic, ka ikvienam ir tiesības baudīt
vidi, kas piem ērota personas attīstībai.28
23. U ngārijas konstitūcijas 70/D. pants paredz, ka ikvienam, kas dzīvo valstī, ir tie
sības saņemt pēc iespējas augstāku fiziskās un garīgās veselības līmeni, un šīs tiesības
valstij jāīsteno, organizējot arī dabas vides aizsardzību.29
24. Beļģijas konstitūcijas 23. panta pirmā daļa un trešās daļas 4. punkts noteic, ka
ikvienam ir tiesības dzīvot saskaņā ar cilvēka pašcieņu, tostarp baudīt veselīgas vides aiz
sardzību.30
25. Tādējādi, salīdzinot, piem ēram , Vācijas un Beļģijas konstitūcijās nostiprinātās
tiesības uz vidi, redzam s, ka Vācijā iepriekš minētā norma nav veidota subjektīvo tiesību
izpratnē, un tā nenosaka nekādas indivīda tiesības un pienākumus. Šī norma ir adresēta
vienīgi valstij, tādējādi atņem ot, piemēram, indivīdam iespēju valsts rīcību vai bezdarbī26Rogers W.H. Environmental law. 2nded. St. Paul, Minn.: WestPublishing Co, 1994, p. 62.-67.
27“Everyone has the right (a) toan environment that is no t harmful to their health or well-being; and
(b) 10have the environment protected, for the benefit of present and future generations, through reasonable
legislative and other measures that (i) prevent pollution and ecological degradation;
(ii) promote conservation; and
secure ecologically sustainable development and use of natural resources while promoting justifiable econo
mic and social development.”
“ Everyone has the right to enjoy an environment suitable for the development of the person, as well as the
duty to preserve it.

29(1) Everyone living in the territory of the Republic Hungary has the right to the highest possible level of
physical and mental health. (2) The Repulic of Hungary shall implement! this right through institutions
of labor safety and health care, through the organization of medical care and the opportunities for regular
physical activity, as well as through the protection of the urban and environment
30(1) Everyone has the right to lead a life in keeping with human dignity. (3) These rights inslude among
others.. 4) the right to the protection of a healthy environment
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bu uz šā panta pamata apstrīdēt tiesā.31 Atšķirīga situācija izveidojusies Beļģijā, kur, pa
matojoties uz minēto Beļģijas konstitūcijas norm u, Speciālā likum a par Konstitucionālo
tiesu 2. panta 2. punkts noteic, ka sūdzību tiesā var iesniegt ikviena fiziska vai juridiska
persona, kurai lietā ir pietiekama interese.
6. T iesības u z lab v ē līg u v id i tie s u p r a k s ē u n tie s īb u d o k trīn ā
26. Starptautiski tiesības uz vidi kā patstāvīgas cilvēktiesības līdz šim nav guvušas vis
pārēju atzīšanu, un ari speciālajā literatūrā pastāv atšķirīgi viedokļi par šo tiesību ietvaru
un saturu. Tomēr ideja par šo tiesību nepieciešamību arvien vairāk nostiprinās.32Šajā ziņā
īpaši jāņem vērā tendences tiesu praksē. īpaši pēdējā desm itgadē starptautisko cilvēktie
sību tiesu praksē iezīmējušās divas būtiskas nianses. Starptautiskās tiesas pilsonisko cil
vēktiesību saturā aizvien konsekventāk atklāj vides aspektus un, ietekmējoties no Orhūsas
konvencijas,33 ari atsevišķus procesuālo vides tiesību elem entus34 (plašāk, skat. D sadaļā).
27. Patstāvīgu materiālo tiesību uz vidi attīstībai nozīm īgajā Ogoniland lietā35Āf
rikas Cilvēka un tautu tiesību kom isija secināja, ka vides degradācija, ko izsauc vi
des piesārņojums un dabiskās vides skaistum a, kā arī daudzveidības samazināšanās,
ir pretrunā ar cilvēkam pieņem am iem dzīves apstākļiem u n attīstību, jo ekoloģiskā
līdzsvara izjaukšana apdraud cilvēka fizisko u n m orālo veselību. Tāpēc valstij ir po
zitīvs pienākums veikt saprātīgus pasākum us, lai novērstu piesārņojumu un dabas
vides (ekoloģisko) degradēšanu, sekm ētu dabas saglabāšanu, nodrošinātu ekoloģiski
ilgtspējīgu attīstību un dabas resursu izm antošanu. Šādi pasākum i ietver: iepriekšēju
saimnieciskās darbības projektu ietekm es uz vidi izpēti u n izvērtējumu, monitoringa
veikšanu, ietekmētās sabiedrības inform ēšanu u n jēgpilnu iesaistīšanu tādu lēmumu
pieņemšanā, kas skar iedzīvotāju dzīves vidi. Šajā lietā būtiski ir tas, ka tiesa šo gadī
jumu nav vērtējusi vienīgi no tāda viedokļa, vai starp sabiedrības un privātajām inte
resēm ir noteikts taisnīgs līdzsvars. Tiesa izdarīja savus apsvērum us par neilgtspējīgu
attīstītību un atzina, ka visredzamāk uz to n o rā d a m ateriāla kaitējum a rašanās un tas,
ka saimnieciskās darbības nevēlamo ietekm ju skartie (vietējie) iedzīvotāji šādā situāci
jā negūst nekādu labumu.
28. Speciālajā literatūrā par cilvēktiesībām uz vidi sastopam i dažādi viedokļi. Vie
ni uzskata, ka vides tiesības iespējams atvasināt n o pilsoniskajām tiesībām.36 Tiesības
31 Klepfers M. Vides aizsardzība konstitucionālajās tiesībās: Vācijas Pam atlikum a 20.a pants. Likums un Tie
sības, 2003, novembris, 323. lpp.

32Skat, piem., Report of the rapporteur Mrs Cristina Agudo “Environment and human rights”. Council of
Europe, Parlamentary Assembly, Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs,
Doc 9791,16.04.2003. Pieejams: http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc03/EDOC9791.htm.
331998. gada Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem: starptautiska konvencija. Latvijas Vēstnesis, 2002.
26. aprīlis, Nr. 64.
34Plašāk skat Boyle A. Human Rights or Environmental Rights? A Reassessment. Fordham Environm ental
Law Review. VoL XVIII2007, p. 484.-504.
35Boyle A. Human Rights or Environmental Rights ? A Reassessment. Fordham Environmental LawReview.
VoL XVIII2007, p. 474.-475.
36Skat, piem., DeMerieux M. Deriving Environmental Rights from the European Convention for the Pro
tection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Oxford Journal of Legal Studies, VoL 21, No. 3 (2001),
p. 521.-561.
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uz vidi tiek attiecinātas ari uz ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Tomēr
visbiežāk tiesības uz vidi m inētas kā trešās paaudzes cilvēktiesības.37Trešās paaudzes cil
vēktiesības tiek uzskatītas par solidaritātes tiesībām - tās salīdzinājumā ar pilsoniskajām
tiesībām ir ar ievērojami izteiktāku kolektīvisma elementu. Piemēram, tiek uzskatīts, ka
tiesības uz vidi iespējams īstenot ar nosacījumu, ka publiskajām personām un privāt
personām vides aizsardzības interesēs ir noteikti pienākumi un to īstenošanā publiskais,
privātais un nevalstiskais sektors sadarbojas.38 Ir piemēri, kuri liecina, ka šādu traktē
jumu atzīst arī nacionālās tiesas. Piemēram, Ungārijas Konstitucionālā tiesa tiesības uz
vidi atzinusi par trešās paaudzes cilvēktiesībām, kuras valstij rada pienākumu garantēt
objektīvi augstu vides aizsardzības līmeni. Tas personām paver iespēju vērsties tiesā, ja
iestādes vides aizsardzības jom ā nav pildījušas savus pienākumus.39 Vienlaikus trešās
paaudzes cilvēktiesības tiek pakļautas arī visasākajai kritikai, jo visai daudzi cilvēktiesību
eksperti tās neatzīst par īstām cilvēktiesībām. Visbeidzot, ir arī tāds viedoklis, ka tiesības
uz vidi ietver visu triju paaudžu cilvēktiesību elementus.40 Tomēr diez vai būtiskākais
jautājums ir tiesības uz vidi “pareizi” klasificēt. Daudz svarīgāk ir atrast tām piemērotu
aizsardzības m ehānism u u n nodrošināt to ievērošanu.
29. Patstāvīgu tiesību uz vidi uzdevums ir ievērojami paaugstināt tradicionāli
daudz mazāk tiesiski aizsargāto vides aizsardzības interesi. Tām vajadzētu radīt tiesis
ku pamatu, ka tradicionāli labi aizsargātās konstitucionālās tiesības uz dabas resursu
(vides) izm antošanu iespējam s līdzsvarot ar nepieciešamību aizsargāt dabas vidi un
saglabāt to nākam ajām paaudzēm . Tiesību uz vidi praktiskā nozīmība ir tā, ka to ie
kļaušana valsts pam atlikum ā rada tiesai pilnvarojumu tiesas spriešanā izmantot vides
kritērijus, tādējādi sekm ējot vides aizsardzību un vēstot, ka vides izmantošanā ievēro
jams vides taisnīgum s.41,
30. Atzīstot nepieciešamību pēc patstāvīgām tiesībām uz vidi, tiek uzsvērts to novatorais raksturs. Par to liecina tiesību uz vidi mērķis - tās ir vērstas vairāk uz vides aizsar
dzību (vides norm atīvo aktu un pārvaldības uzlabošanu) nekā uz personu individuālu
aizsardzību tradicionālajā cilvēktiesību izpratnē.42Tādējādi personas tiesības uz vidi bū
tībā ir nevis tiesības uz “ideālu” vidi, bet gan tiesības uz vides aizsardzību un uzlabošanu.
Tām atbilst valsts pienākum s ievērot augsta vides aizsardzības līmeņa principu.
37Skat., piem., Environmental Change and Environmental Law: New Challenges and Dimensions. Ed. by Brown
Weiss E. [b.v.]: United Nations University Press, 1992.
38Veinla H. Right to the Environment in the Context of EC Approximation and Codification ofEstonian Envi
ronmental Law. Juridica International, I V 1999, p. 109.
39Citēts pēc: Bonine J.E. The public's right to enforce environmental law. Handbook on Access to Justice un
der the Aarhus Convention. Ed. by Stec S. Szentendre: The Regional Environmental Center for Central and
Eastern Europe, 2003, p. 36. |f
40Skat., piem., Collins L. Are We There Yet? The Right to Environment in International and European Law.
Sustainable Development Law & Policy, 2007, Vol. 3, p. 150.-151.
41Glazewski J. Environmental Rights and the New South African Constitution. Gram.: Human Rights Ap
proaches to Environmental Protection. Ed. by Boyle A., Anderson M. Oxford: Clarendon paperbacks, 2003,
P-177^-197.
42Bosselmann K. The principle o f sustainability: transforming law and governance. England: Ashgate, 2008,
P. 126.
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B. Satversmes 115. panta ģenēze
31. Latvijas konstitucionālajos dokum entos (1918.-1922.) vides norm as nebija ie
kļautas. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē
pirmo reizi expresis verbis bija nostiprinātas likum ā “Par vides aizsardzību” kas tika pie
ņemts 1991. gada 6. augustā un kurā atsevišķa nodaļa veltīta indivīda subjektīvām tiesī
bām vides jom ā.43 Likuma 11. pantā bija noteikts, ka "Latvijas Republikas iedzīvotājiem
ir tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē un prasīt, lai kompetentās valsts institūcijas, juridiskās
personas un to amatpersonas, kā arī fiziskās personas izbeidz tādu darbību vai bezdar
bību, kas šo vidi pasliktina, kaitē iedzīvotāju veselībai vai apdraud viņu dzīvību, intereses
un īpašumu”. Likumā tika paredzētas arī atsevišķas tiesību uz kvalitatīvu vidi garantijas,
piemēram, tiesības vērsties tiesā gan par vides aizsardzības u n dabas resursu izmantoša
nas normatīvo aktu pārkāpumiem, gan par kaitējum u, ko tām nodarījušas juridiskās un
fiziskās personas. Tostarp arī sabiedriskajām organizācijām tika paredzētas tiesības celt
tiesā prasību par videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.
32. 1991. gada 10. decembra konstitucionālajā likum ā “Cilvēka u n pilsoņa tiesības
un pienākumi”44 saistībā ar vidi bija noteikts, ka K[d]abas, kultūrvides, ainavu, vēstures
un arhitektūras pieminekļu un vides aizsardzība ir katras personas, visas sabiedrības un
valsts pienākums”. Latvijā valsts pienākum s aizsargāt vidi ir konstitucionāla ranga norma
no Satversmes 1. panta juridiskā spēka atjaunošanas brīža.
33. Saeimas Satversmes Izstrādes komisijas (turpm āk - Komisija) sagatavotajā Sat
versmes VIII nodaļas projektā tiesības uz vidi nebija iekļautas pam attiesību skaitā. Satvers
mes tiesa, saņemot Komisijas uzaicinājumu izteikt savu viedokli par izstrādāto cilvēka pa
mattiesību projektu, izteica priekšlikumu tajā iekļaut norm u, ka “katram ir tiesības dzīvot
kvalitatīvā vidē un saņemt informāciju par vides kvalitāti”.45 Savukārt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija, uzskatot, ka daudzās Eiropas valstu konstitūcijās ir ietver
tas cilvēka tiesības uz vidi, Komisijai arī piedāvāja Satversmē iekļaut vairākus pantus, kas
nodrošinātu ikviena tiesības uz kvalitatīvu vidi, tostarp saņem t inform āciju par vidi, kā ari
iesaistīties ar vides aizsardzību saistītu lēm um u pieņem šanā.46 Turklāt Satversmes VIII no
daļas izstrādes laikā ANO Eiropas ekonomiskās Komisijas vadībā tika gatavots 1998. gada
25. jūnija Orhūsas konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņem
šanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem projekts.
43Par vides aizsardzību. Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991.29. augusts, Nr. 33, likums ar vēlākiem
grozījumiem bija spēkā līdz 2006. gada 29. novembrim
44Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes
un Valdības Ziņotājs, 1992.30. janvāris, Nr. 4.
45Satversmes tiesas 1997. gada 11. jūlija vēstule Nr. 2/121. Nepublicēts materiāls.
46Valsts aizsargā ikviena tiesības uz kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošina vides aizsardzību, tās saglabāšanu un
vides kvalitātes uzlabošanu. Katram ir tiesības saņemt informāciju par vidi, kā arī iesaistīties ar vides aizsar
dzību saistītu lēmumu pieņemšanā. Katram ir līdzvērtīgas tiesības piedalīties savas dzīves vietas teritorijas
attīstības veicināšanā. Katram ir tiesības brīvi uzturēties dabā neatkarīgi no zemes īpašuma veida, izņemot
ar lauksaimniecības kultūrām aizņemtās platības, augļu un sakņu dārzus, pagalmus un citas vietas, kur uz
turēšanās kārtība likumdošanā ir īpaši noteikta. Ikviens ir atbildīgs par dabas un bioloģiskās daudzveidības,
vides un kultūras mantojuma saglabāšanu.

726

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

34. Izskatot saņemtos priekšlikumus, Komisija diskutēja, vai Satversmē būtu nostip
rināmas šādas pamattiesības: Šādas normas ir nepieciešamas, bet vai tām ir vieta Sat
v e rs m ē .” Saskaņā ar vienu no Komisijas sēdē paustajiem viedokļiem jēdziens “kvalitatīva
vide” neiederas Satversmes kontekstā, taču deputāts K. Čerāns atbalsta šo priekšlikumu.
Savukārt deputāts I. Bišers uzskata, ka “normu par kvalitatīvu vidi valstij nav iespējams
nodrošināt Patlaban tik daudzi cilvēki dzīvo graustos”, bet deputāts A. Seiksts uzskata, ka
“valstij ir pienākums darīt visu, lai vidi nebojātu”.47 Diskusiju rezultātā Komisija tomēr
konceptuāli vienojas, ka šādas cilvēka pamattiesības būtu jāietver Satversmē, un aicina
pieaicinātos konsultantus uz nākošo reizi precizēt panta tekstu. Jānorāda, ka nevienā no
Saeimas plenārsēdēm,48 kad tika apspriesta Satversmes VIII nodaļas redakcija, debates
par Satversmes 115. pantu nav notikušas.

C. Tiesību uz labvēlīgu vidi juridiskā konstrukcija
Satversmes 115. pantā
1. S atversm es 115. panta saturs
35. Interpretējot Satversmes 115. panta saturu, Satversmes tiesa ir atzinusi, pirm
kārt, ka minētais pants ietver divus būtiskus satura elementus: valsts konstitucionālu pie
nākumu aizsargāt vidi un personu subjektīvās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.49Tāds ir arī
tiesību doktrīnā dom inējošais viedoklis, kas visai strikti noraida interpretāciju, saskaņā
ar kuru Satversmes 115. pantā ir ietverts vienīgi valsts pozitīvais pienākums rūpēties par
vides aizsardzību. Šajā norm ā blakus valsts pienākumam rūpēties par vides saglabāšanu
un uzlabošanu vienlaikus neapšaubāmi ir nostiprinātas arī personas subjektīvās tiesības
uz labvēlīgu vidi. Lai aizsargātu vidi un ievērotu subjektīvās tiesības uz vidi, valstij ir pie
nākums atturēties no vidi degradējošu darbību veikšanas, kā arī pieņemt un īstenot tādu
vides politiku, kas veicina dabas vides saglabāšanu un vides kvalitātes uzlabošanu. Valstij
ir arī pienākums pasargāt cilvēkus no vides riska, ko rada ne tikai valsts, bet arī privāt
personas. Otrkārt, Satversmes tiesas ieskatā Satversmes 115. pantā noteiktās tiesības uz
labvēlīgu vidi un attiecīgo valsts pienākumu rūpēties par vides saglabāšanu konkretizē
likumi un citi ārējie norm atīvie akti, un šīs tiesības un pienākumi jāinterpretē atbilstoši
Latvijas Republikai saistošajām starptautisko tiesību normām.50

2. Konstitucionālā valsts pienākuma aizsargāt vidi
interpretācija Satversmes tiesas judikatūrā
36. Ar valsts pienākum u sniegt ziņas par vides stāvokli un rūpēties par vides sa
glabāšanu un uzlabošanu saprotams pienākums izveidot un nodrošināt efektīvu vides
aizsardzības sistēmu. Savukārt pienākums izveidot un nodrošināt efektīvu vides aizsar47Skat. Saeimas Satversmes izstrādes komisijas 06.10.1997. protokolu Nr. 19 un 13.10.1997. protokolu
Nr. 20.
48Saeimas 21.05.1998., 20.08.1998., 14.10.2008. un 15.10.1998. stenogramma.
49Skat Satversmes tiesa. 2002-14-04.14.02.2003. Secinājumu daļas 1. punkts; Satversmes tiesa. 2006-09-03.
08.02.2007.11. punkts; Satversmes tiesa. 2007-12-03,21.12.2007.13. punkts; Satversmes tiesa. 2007-11-03.
17.01.2008.10.-11. punkts.
50Skat. Satversmes tiesa. 2007-11-03.17.01.2008.12. punkts.
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dzības sistēmu nozīmē pienākum u ņem t vērā vides aizsardzības intereses tad, kad notiek
politikas plānošanas dokum entu vai tiesību aktu izstrādāšana un pieņemšana, kā ari tad,
kad pieņemtie tiesību akti tiek piemēroti un politikas m ērķi tiek īstenoti.51 Efektīvas vi
des aizsardzības sistēmas pazīme ir arī tā, ka vides aizsardzības m ērķi un uzdevumi tiek
sasniegti, cieši līdzdarbojoties valstij, pašvaldībām, kā arī nevalstiskajām organizācijām
un privātajam sektoram.52
37. Efektīva vides aizsardzības sistēma ir nepieciešama, jo vide, kuru veido dažādi
vides elementi un to savstarpējā mijiedarbība, ir sabiedrības eksistences pamats, no kā
atkarīga sabiedrības un ikviena tās locekļa izdzīvošana un labklājība ilgtermiņā.53
38. Satversmes 115. pantā vienlīdz nozīmīgi ir abi valsts pienākum a aspekti, proti,
gan valsts pienākums rūpēties par vides stāvokļa saglabāšanu, gan pienākums uzlabot
vides stāvokli. Valstij ir pienākums sasniegt pēc iespējas augstāku vides aizsardzības pa
kāpi un nepārtraukti uzlabot esošo situāciju.54
39. Satversmes 115. panta izpratnē viens no vides politikas m ērķu sasniegšanas lī
dzekļiem ir teritorijas plānošana,55 kam ir jāveicina ilgtspējīga attīstība. Ilgtspējīgas at
tīstības modelim atbilst tāda attīstības politika, kas sabalansē nepieciešamību veicināt
ekonomisko izaugsmi un uzlabot ikviena sabiedrības locekļa dzīves kvalitāti, kā arī ne
pieciešamību nosargāt dabisko vidi nākam ajām paaudzēm .56
40. Satversmes 115. pantā lietotais term ins “valsts” lietots tā visplašākajā izpratnē.
Tāpēc tas nav interpretējams šauri, ar to saprotam as arī pašvaldības un citas atvasinātās
publisko tiesību juridiskās personas, kurām kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm ir pienā
kums aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās saglabāšanu un
uzlabošanu.57 Satversmes 115. pants visupirm s uzliek pienākum u likumdevējam vides
aizsardzības intereses sabalansēt ar citām konkurējošām interesēm . Šāda konstitucionāla
norm a saista arī izpildvaru un tiesu varu. Izpildvarai un tiesu varai lēm um u pieņemša
nas un tiesību norm u iztulkošanas procesā jāņem vērā arī vides aizsardzības intereses.

3. Tiesību uz labvēlīgu vidi vieta pamattiesību sistēmā
41. Satversme aizsargā ne vien tādas pamattiesības, kuras vispārēji tiek atzītas par
piederīgām pie cilvēktiesību “kanona”, bet arī tiesības uz labvēlīgu vidi, kas nebauda vis
pārēju starptautisku atzīšanu. Tomēr Satversmē garantētās personas pamattiesības veido
vienotu sistēmu, tāpēc tās visas ir jātiecas nodrošināt un aizsargāt. Vienlaikus - tas da
rāms, ņem ot vērā pamattiesību strukturālās atšķirības. Ja kādas pamattiesības ir iekļautas
konstitūcijā, tad valsts no tām nevar atteikties arī tad, ja citu valstu konstitūcijās šīs tiesī
bas pamatā tiek formulētas kā vispārīgi valsts pienākum i. Satversmē iekļautajām pamat
51 Skat Satversmes tiesa. 2007-12-03.21.12.2007.13. punkts.
52Skat. Satversmes tiesa. 2006-09-03.08.02.2007.11. punkts.
53Skat. Satversmes tiesa. 2008-38-03.06.07.2009.9.1. punkts.
54Skat. Satversmes tiesa. 2007-12-03.21.12.2007.21. punkts.
| Skat. Satversmes tiesa. 2006-09-03.08.02.2007.11. punkts.
56Skat Satversmes tiesa. 2008-38-03.06.07.2009.9.1. punkts.
57 Skat. Satversmes tiesa. 2006-09-03. 08.02.2007. 11. punkts; Satversmes tiesa. 2007-11-03. 17.01.2008.
12. punkts.
728

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības
tie sīb ā m nav tikai deklaratīvs raksturs - lai tās aizsargātu, personai ir prasījuma tiesības.58
S a tv e r s m e s tiesa ir secinājusi, ka tiesības uz labvēlīgu vidi, līdzīgi kā pārējās Satversmes

VIII nodaļā ietvertās pamattiesības, ir piemērojamas tieši un nepastarpināti.59
42. Pamattiesību traktējum s Satversmē, kā arī Satversmes tiesas nolēmumi un tiesī
bu doktrīna ļauj secināt, ka Satversmes 115. pantā nostiprinātās personas tiesības dzīvot
labvēlīgā vidē ir patstāvīgas cilvēktiesības un kopš 1998. gada 6. novembra Latvijā tām ir
pamattiesību rangs.

4. Tiesību uz labvēlīgu vidi satura noteikšana
43. Atklājot pam attiesību saturu, parasti par interpretācijas līdzekli tiek izmantotas
Latvijai saistošās starptautiskās cilvēktiesību normas un to piemērošanas prakse. Satvers
mes tiesa atzinusi, ka tas tom ēr nedrīkst novest pie Satversmē ietverto pamattiesību sama
zināšanas vai ierobežošanas.60 Šajā ziņā tiesības uz labvēlīgu vidi būtiski atšķiras no pilso
niskajām un sociālajām tiesībām, jo materiālo tiesību uz labvēlīgu vidi standarts starptau
tiskajās saistošajās tiesībās līdz šim vēl nav noteikts. Turklāt tajās valstīs, kurās tiesībām uz
vidi noteikts konstitucionāls rangs, to traktējumā sastopamas atšķirīgas pieejas.
44. Tā kā Orhūsas konvencija noteic procesuālo vides tiesību aizsardzības standar
tu, lielā daļā Eiropas valstu pastāv noteikumi, tostarp konstitucionāli, kas garantē pie
kļuvi vides informācijai, tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos un vērsties
tiesā ar vidi saistītos jautājum os (tas ir, procesuālās vides tiesības). Savukārt materiālās
tiesības uz labvēlīgu vidi tiek traktētas vai nu kā pilsonisko tiesību vides dimensija, vai
ari kā patstāvīgas tiesības uz vidi.61
45. Kaut arī pašlaik tiesību uz labvēlīgu vidi saturs pilnībā vēl nav atklāts, tomēr šo
tiesību ignorēšana, atsaucoties uz to neskaidro saturu, būtu pretrunā ar Satversmi. Pastā
vošā neskaidrība jautājum ā par materiālo tiesību uz labvēlīgu vidi saturu akcentē nepie
ciešamību radīt (attīstīt) šo tiesību piemērošanas kritērijus. Soli pa solim “izkristalizēt”
materiālo tiesību uz labvēlīgu vidi saturu - tas šobrīd visupirms ir tiesību piemērotāju galvenokārt tiesu un īpaši Satversmes tiesas - uzdevums.
46. Satversmes tiesa ir atzinusi: pastāvot šaubām par Satversmē ietverto cilvēktiesī
bu normu saturu, tās tulkojam as pēc iespējas atbilstoši tai interpretācijai, kāda tiek lieto
ta starptautisko cilvēktiesību norm u piemērošanas praksē.62Atklājot tiesību uz labvēlīgu
vidi saturu, jārēķinās, ka starptautiski atzīta standarta nav, tāpēc iespējams izmantot arī
citos tiesību avotos, tostarp starptautiskajās rekomendatīvajās tiesībās ietvertos princi
pus, idejas un kritērijus.
I Skat. Satversmes tiesa. 2000-08-0109. 13.03.2001. Secinājumu da]a; Satversmes tiesa. 2001-02-0106.
26.06.2001. Secinājumu daļas 4. punkts; Satversmes tiesa. 2006-10-03.11.12.2006.14. punkts.
I Skat. Satversmes tiesa. 2006-09-03.08.02.2007.11. punkts.
“ Turpat, skat. ari Satversmes tiesa. 2004-18-0106.13.05.2005. Secinājumu daļas 5. punkts.
I Skat. Bosselmann K. The principle o f sustainability: transforming law and governance. England: Ashgate,
2008, p. 126.
I Skat. Satversmes tiesa. 2004-10-01. 17.01.2005. 7.1. punkts; skat arī Satversmes tiesa. 2000-03-01.
30.08.2000. Secinājumu daļas 5. punkts; Satversmes tiesa. 2002-04-03. 22.10.2002. Secinājumu daļas
1. punkts.
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5. P ie eja s tie sīb u u z lab v ē līg u v id i s a tu r a s k a id ro š a n ā
47. Satversmes 115. pantā nostiprināto tiesību uz labvēlīgu vidi satura noteikšanā ir
vērojamas vismaz divas pieejas - Satversmes tiesas akceptētā, kas paredz, ka tiesības uz
labvēlīgu vidi ir patstāvīgas pamattiesības, kuru saturs un atbilstošie valsts pienākumi
var būt konkretizēti nacionālajos tiesību aktos, kā arī Latvijai saistošajos starptautiskajos
līgumos, tostarp Orhūsas konvencijā.
48. O tra pieeja balstās uz skatījumu, ka tiesības uz labvēlīgu vidi ir pilsonisko tie
sību uz dzīvību “paplašinājums”. Saskaņā ar šo interpretāciju vārds “dzīvot” Satvers
mes 115. pantā nav ierakstīts nejauši. Ietverot šo vārdu Satversmes tekstā, ir izteikta
svarīga un konkrēta doma: tas ataino 115. pantā noteikto tiesību sasaisti ar citām
svarīgām pam attiesībām , visupirms fiziskas personas tiesībām uz dzīvību.63 Savukārt
Orhūsas konvencijā noteiktās procesuālās vides tiesības neaizstāj tiesību dzīvot lab
vēlīgā vidē būtību. Satversmes 115. pants neaizsargā procesuālās vides tiesības pašas
par sevi, bet tiktāl, ciktāl tās vērstas uz Satversmes 115. p antā nostiprināto vērtību
aizsardzību.64

6. Tiesību uz labvēlīgu vidi satura interpretācija Satversmes tiesas judikatūrā
49. Satversmes tiesa jau pašā pirmajā, tā sauktajā vides lietā atzina, ka tiesību uz lab
vēlīgu vidi saturam ir procesuāla dimensija. Proti, Satversmes tiesa Satversmes 115. pan
ta saturā atklāja Orhūsas konvencijā noteiktās procesuālās vides tiesības.65 Šāds tiesību
uz labvēlīgu vidi satura traktējums konsekventi tiek ievērots: tiesības dzīvot labvēlīgā
vidē konkretizē Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājum iem . Līdz ar to
tiesības dzīvot labvēlīgā vidē ietver arī trīs procesuālus elementus: tiesības uz vides in
formāciju, tiesības uz līdzdalību ar vidi saistītu lēm um u pieņem šanā un tiesības uz tiesas
pieejamību ar vidi saistītu lēm um u pārsūdzēšanā.66 Savukārt Vides aizsardzības likums
konkretizē gan Satversmes 115. pantā noteiktās tiesības, kā arī vēl vairāk paplašina atse
višķas Orhūsas konvencijā noteiktās sabiedrības tiesības vides jom ā.67
50. Vienlaikus Satversmes tiesa nekad nav noraidījusi tiesību uz labvēlīgu vidi mate
riālo dimensiju: tiesības dzīvot labvēlīgā vidē nozīm ē tiesības dzīvot vidē, kuras stāvoklis
neapdraud personas veselību un labklājību. Satversmes 115. pants ietver personas vese
lības un labklājības nemateriālo aspektu. To noteic dabiskajai videi piemītošā estētiskā
un garīgā vērtība. Tāpēc degradēta dabiskā vide negatīvi ietekmē ikvienas personas (sa
biedrības) labklājību.
51. Satversmes 115. pantā ietvertās tiesības uz labvēlīgu vidi nav absolūtas. Tiesības
uz labvēlīgu vidi var ierobežot, tās samērojot ar tādām sabiedrības interesēm kā līdzsva
63Skat. Satversmes tiesas tiesnešu Kaspara Baloža un Viktora Skudras atsevišķās domas lietā par Rīgas brivostas teritorijas plānojumu. 1.2. punkts. Jurista Vārds, 2008.29. jūlijs, Nr. 28 (533).
64TUrpat, 1.5. punkts.
“ Skat Satversmes tiesa. 2002-14-04.14.02.2003. Secinājumu daļas 1. punkts.
“ Turpat,*12. punkts.
67Skat Satversmes tiesa. 2007-12-03.21.12.2007.14. punkts.
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rota saimnieciskā attīstība u n ekonomiskā labklājība. Ekonomiskās intereses bieži vien
prasa pārveidot vidi, tostarp kultūrvidi un dabu. Satversmes 115. pants a priori neparedz
pastāvošās vides nem ainīgum u u n pats par sevi neliedz īstenot ekonomiskās vai sociālās
intereses.68
52. Tomēr Satversmes 115. pants liedz ekonomiskās vai sociālās intereses īstenot
ļjjonēr, kamēr nav rūpīgi izvērtēta to īstenošanas ietekme uz vidi un līdz ar to uz ik
vienu sabiedrības locekli, kā arī tad, ja nepieciešamība pēc attiecīgā risinājuma nav so
ciāli pamatota.69 Tiesības dzīvot labvēlīgā vidē citastarp ietver indivīda (personas) kā
sabiedrības locekļa tiesības uz to, lai ikviena publiskā persona lēmumu, kas ir saistīts
ar vides izmantošanu, pieņem tu un īstenotu efektīvas vides aizsardzības (pārvaldības)
sistēmas ietvaros. A ttiecībā uz teritorijas attīstības plānošanu tas nozīmē, ka pašvaldības
pieņemtajam attīstības risinājum am jābūt ilgtspējīgam - rūpīgi izvērtētam un sociāli pa
matotam.70 No Satversmes tiesas atziņām izriet, ka būtisks tiesību dzīvot labvēlīgā vidē
satura elements ir piesardzības princips, kas prasa vidi ietekmējošas darbības iepriekšēju
izvērtējumu un tās sociālās nepieciešamības pamatojumu.
53. Satversmē p a r cilvēka pamattiesībām atzītas gan tiesības uz īpašumu, gan arī
tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Līdz ar to uz vienlīdzības pamatiem aizsargājamas kā per
sonuekonomiskās intereses, tā arī personu tiesības uz labvēlīgu dzīves vidi.71Sabiedrības
materiālā labklājība bieži ir atkarīga no tādu projektu īstenošanas, kuri samazina pašas
sabiedrības iespēju izm antot publisko ārtelpu vai arī degradē vidi Šādā situācijā gan
dabisko vidi degradējošas darbības aizliegums, gan arī tās atļaušana (plānošana) dažā
dos aspektos skar u n sam azina ikvienas personas labklājību - gan tās materiālo, gan ari
nemateriālo aspektu. Līdz ar to, izlemjot jautājumus, kas saistīti ar vides izmantošanu,
vienmēr ir jāizvēlas, kurai n o konstitucionāli aizsargātajām vērtībām - vides aizsardzībai
vai ekonomiskajām interesēm - konkrētajos apstākļos dodama priekšroka.72 Savukārt
vērtējot iespējamos 115. pan ta pārkāpum us, pēc iespējas jālīdzsvaro sabiedrības ieinte
resētība dzīvot labvēlīgā vidē, no vienas puses, un saimnieciskās attīstības veicināšana,
no otras puses.73

7. Tiesību uz labvēlīgu vidi subjekti un to piekļuve tiesai
54. Atbilstoši Satversmes tiesas judikatūrai tiesības dzīvot labvēlīgā vidē piemīt ne
vien ikvienai fiziskai personai, b et arī noteiktām privāto tiesību juridiskajām personām
(nevalstiskajām organizācijām ).
55. Satversmes tiesas likum a 17. panta pirmās daļas 11. punkts noteic, ka persona
konstitucionālo sūdzību var iesniegt tikai tad, ja tā uzskata, ka apstrīdētā norma aizskar
šai personai Satversmē garantētās pamattiesības. Kā redzams, ločus standi priekšnotei“ Skat Satversmes tiesa. 2007-11-03. 17.01.2008. 13. punkts; Satversmes tiesa. 2008-38-03. 06.072009.
92, punkts.
“Turpat
"Skat Satversmes tiesa. 2008-38-03.06.07.2009. 9 2 . punkts.
"Turpat, 9.1. punkts.
72Turpat, 9. punkts.
73Skat Satversmes tiesa. 2007-11-03.17.01.2008.13.2. punkts.
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64. Satversmes tiesa ir pamatoti atzinusi, ka tiesību uz labvēlīgu vidi aizskārums ir
interpretējams plaši, ietverot faktiski notiekošās darbības, kas var radīt draudus cilvēku
veselībai vai videi, kā ari nākotnē paredzētās darbības.84 Tāpat ari nepieciešamība pēc
plašas ločus standi interpretācijas izriet no vides jomas specifikas. Arī Orhūsas konven
cija paredz: to, vai ir noticis tiesību aizskārums, nosaka saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību
aktiem un ar mērķi nodrošināt ieinteresētajai sabiedrībai plašas iespējas griezties tiesu
iestādēs saistībā ar šīs konvencijas piemērošanu.85
65. Mūsdienīgu demokrātisku valsti raksturo tas, ka tiek nodrošināts augsts vides
aizsardzības līmenis (standarts) un sabiedrības līdzdalība šajā procesā. Valstij ir jāspēj
nodrošināt, ka valsts varas un pārvaldes institūcijas, izstrādājot un pieņemot vides aiz
sardzības normatīvos aktus, ne vien formāli nostiprina ilgtspējīgas attīstības principu,
bet jāpanāk, ka vides normatīvos aktus ari ievēro, tostarp pati valsts (iestādes un to amat
personas). Var rasties situācijas, kad vienīgi sabiedrība (tostarp vides biedrības) caur
piekļuvi Satversmes tiesai var panākt, lai Satversmes 115. pantam neatbilstošās normas
tiktu atzītas par spēku zaudējušām. Pretējā gadījumā tiek pieļauta iespēja, ka vides nor
matīvie akti var kļūt tikai par “papīra tiesībām”. Latvijas tiesiskajā sistēmā konservatīva
(sastingusi) ločus standi noteikumu pielietošana var būt būtiskākais šķērslis piekļuvei
tiesai vides lietās.

8. Tiesības uz labvēlīgu vidi kā pilsonisko tiesību “paplašinājums”
66. Interpretācija, saskaņā ar kuru Latvijas nacionālajās tiesībās tiesības uz labvēlīgu
vidi būtu uzskatāmas par tiesību uz dzīvību vides aspektu jeb “paplašinājumu”, ir vērtēja
ma kritiski. Šāda pieeja gan vairāk atbilst ECT praksei, kad tiesa, izmantojot dinam islm
tiesību normu interpretāciju, ECTK aizsargāto pilsonisko tiesību saturā atklājusi vides
aspektus, tomēr jāņem vērā, ka vides tiesību kontekstā starp Satversmi un ECTK pastāv
būtiska atšķirība.
67. Atšķirībā no Satversmes, tiesības uz labvēlīgu vidi ECTK līdz šim vēl nav atzītas
par patstāvīgām cilvēktiesībām. Tāpēc vienīgā iespēja ECT sekot līdzi vides aizsardzības
tendencēm pasaulē ir ECTK aizsargāto tiesību saturā atklāt vides aspektus. Nekritiski
pārņemot Satversmes interpretācijā šādu ECT praksi un tiesības uz labvēlīgu vidi saistot
tikai ar pilsonisko tiesību “paplašinājumu”, Satversmes 115. panta norma, kļūstot par
liekvārdību, zaudētu savu nozīmi. Tāpēc ideja par patstāvīgām tiesībām uz labvēlīgu vidi
ir jēgpilna vienīgi tad, ja tām ir savs saturs, kas ļauj tās atšķirt no pilsoniskajām tiesībām,
ari no tiesībām uz dzīvību.
68. No ECT prakses izriet, ka vides degradācija var ierobežot un aizskart ECTK
aizsargātās tiesības. ECT ir secinājusi, ka no šīm cilvēktiesībām izriet vairāki ar vides
aizsardzību saistīti pozitīvi valsts pienākumi. Valstij ir pienākum s regulēt un kontrolēt
vides problēmas, kas var izraisīt ECTK aizsargāto tiesību aizskārumu, kā ari nodrošināt,
ka likumi, kurus valsts pieņēmusi šādu vides problēm u novēršanai, tiktu ievēroti. Tāpat
“ Satversmes tiesa. 2007-11-03.17.01.2008.13.1. punkts.
85Skat Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem: starptautiska konvencija. Latvijas Vēstnesis, 2002. 26. aprīlis, Nr. 64
(2639). 9. panta otrā daļa
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būtiska vides riska (apdraudējuma) gadījumā valstij ir pienākums nodrošināt skartās
personas ar informāciju par šo risku, kā ari iesaistīt apdraudētās personas lēmumu pie
ņemšanas procesā un paredzēt iespēju vērsties tiesā ECT lietā Taskinspret Turciju ECTK
ģ panta saturā atklājusi no Orhūsas konvencijas izrietošās procesuālās vides tiesības,
atzīstot, ka indivīdam ir jābūt iespējai apstrīdēt jebkuru lēmumu, kas viņu skar, ja viņa
intereses vai viedoklis šā lēm um a pieņemšanas procesā nav pienācīgi izvērtēts.86Savu
kārt lietā Tatars pret Rumāniju ECT norādījusi, ka valsts pozitīvs pienākums ir arī pie
ņemamā līmenī nodrošināt uzņēm um u darbības ietekmes uz vidi novērtējumu un veikt
piemērotus pasākumus, lai aizsargātu skarto personu tiesības uz privāto dzīvi87Tādējādi
8. panta saturā ECT ir atklājusi pat piesardzības principu.
69. ECT ari postulējusi vides aizsardzību par leģitīmu ECTK aizsargāto cilvēktiesī
bu ierobežošanas mērķi. Tajā pašā laikā ECT ir atzinusi, ka “vides” lietās, kurās parasti
jāņem vērā ari sarežģīti sociālie un tehniskie aspekti, nacionālās institūcijas ir vairāk pie
mērotas noteikt taisnīgu līdzsvaru starp dažādām tiesiski aizsargājamām interesēm.88
70. Tomēr valsts pozitīvā pienākuma - regulēt un kontrolēt vides kaitējumu izrai
sošos avotus - beneficiārijs ir nevis sabiedrība un vēl mazāk dabas vide pati par sevi,
bet gan vienīgi tās personas, kuru pilsoniskās tiesības minētā pienākuma nepildīšana ir
aizskārusi Tātad no ECTK izrietošais valsts pienākums ir aizsargāt nevis vidi kā tādu,
bet gan konkrētu indivīdu no būtiski kaitīgas vides ietekmes.89
71. Turpretī Orhūsas konvencijas mērķis ir sekmēt vides aizsardzības līmeņa uzla
bošanos. Atbilstoši šim m ērķim ir noteikts ari procesuālo vides tiesību saturs. Tieši tāpēc
ECTK aizsargāto cilvēktiesību saturā iespējams atklāt tikai atsevišķus procesuālo vides
tiesību elementus. Tā, piem ēram , saskaņā ar Orhūsas konvenciju, lai iegūtu vides infor
māciju, personai nav jābūt “cietušai” - tieši skartai, vai ari tiesiski ieinteresētai Orhūsas
konvencija tiesības iegūt vides informāciju paredz ikvienam.90ECTK 10. pants negarantē
ne tiesības piekļūt informācijai, ne arī valsts pienākumu sniegt informāciju.91 Orhūsas
konvencijas iespaidā ECT ir atzinusi, ka, pamatojoties uz ECTK 8. pantu, eventuāli skar
tajāmpersonām jābūt pieejamai informācijai par pastāvošo vides risku. Taču tiesības uz
šādu informāciju ir vienīgi tad, ja tiek veiktas bīstamas darbības, kas apdraud dzīvību.92
ja valsts ir iesaistīta bīstam ās darbībās, turklāt to iespējamās sekas uz cilvēka veselību
nav prognozējamas (kodolizmēģinājumi), tad valstij ir pienākums izveidot efektīvu un
pieejamu procedūru, kas tām personām , kuras šajās darbībās bijušas iesaistītas, dotu ie
spēju iegūt atbilstīgu informāciju.93 Minētos gadījumus vieno apstāklis, ka indivīdam ir
“Skat ECT spriedums Taskin v.Turkey. 46117/99,10.11.2004.119. punkts.
17Skat ECT spriedums Tatar v. Romania. 67021/01,27.01.2009.
" Skat Boyle A Human Rights or Environmental Rights? A Reassessment. Fordham Environmental Law
Review, VoL XVIII, 2007, p. 486.
"Ibid, p. 488.-489.
* Skat. Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu
iestādes saistībā ar vides jautājumiem: starptautiska konvencija. Latvijas Vēstnesis, 2002.26. aprīlis, Nr. 64
(2639). 4 pants.
"SaL skat ECT spriedums Guerra and others v. Italy. 14967/89,19.02.1998.
“Skat ECT spriedums O neryildiz v. Turkey. 48939/99,18.07.2002.41. punkts.
” Skat ECT spriedums M cGinley and Egan v. UK. 21825/93,23414/94,09-06-1998.27. punkts.
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atzītas tiesības apzināties un novērtēt risku, kādam viņš ir pakļauts. Tomēr pienākums
valstij sniegt informāciju izriet nevis no izpratnes par demokrātisku vides pārvaldību
un nepieciešamības nodrošināt pārskatāmu lēmumu pieņemšanas procesu, bet gan no
pastāvošā riska, ka var rasties pilsonisko tiesību aizskārums.
72. Tādējādi pilsoniskās tiesības, ietverot tikai atsevišķus Orhūsas konvencijā no
teikto procesuālo vides tiesību elementus, to tiesisko aizsardzību garantē ievērojami šau
rākā ietvarā.
73. Turpretī tiesību uz labvēlīgu vidi un procesuālo vides tiesību mērķis - primāri
aizsargāt vidi - pilnībā sakrīt. Līdz ar to procesuālās vides tiesības iespējams pilnībā ie
tvert tiesību uz labvēlīgu vidi saturā.
74. Ņemot vērā Orhūsas konvencijas 1. pantā definēto mērķi,94 var secināt, ka ma
teriālo tiesību uz vidi aizsardzība bez procesuālo vides tiesību garantēšanas nav panāka
ma (nodrošināma). Tādēļ viedoklim, ka Satversmes 115. pants neaizsargā procesuālās
vides tiesības pašas par sevi, bet tikai tiktāl, ciktāl tās vērstas uz Satversmes 115. pantā
nostiprināto vērtību aizsardzību, var piekrist vienīgi tiktāl, ka tiesību uz vidi materiālie
un procesuālie aspekti nav pilnībā identiski. Analizējot Orhūsas konvencijas formulē
jumus, nedrīkst aizmirst, ka jautājumā par tiesību uz vidi patstāvīgo raksturu starp tās
pusēm pastāv divas pieejas. Minētais ir noteicis konvencijas teksta izveidi tā, lai to varētu
akceptēt gan patstāvīgu tiesību uz vidi piekritēji, gan ari to neatbalstītāji. Šādu traktēju
mu citastarp apliecina arī atsevišķu Orhūsas konvencijas dalībvalstu pievienotās atrunas.
Piemēram, Lielbritānija, pievienojoties konvencijai, ir deklarējusi, ka šajā starptautisko
tiesību dokumentā ietvertā norāde uz personas tiesībām “dzīvot vidē, kas atbilst tās vese
lības stāvoklim un labklājībai” šās valsts izpratnē ir līgumslēdzēju centienu izpausme, bet
valsts pienākums garantēt attiecas tikai uz procesuālajām vides tiesībām.95
75.
Izejot no Orhūsas konvencijas pieņemšanas gaitas, var teikt, ka procesuālās vi
des tiesības ir tas tiesību uz vidi satura elements, par kuru valstis ir spējušas starptautiski
vienoties.

94Orhūsas konvencijas 1. pants konvencijas mērķi definē šādi: “Lai tagad un nākamajās paaudzēs aizsargātu
ikvienas personas tiesības dzīvot vidē, kas atbilstu personas veselības stāvoklim un labklājībai, katra Puse
saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem garantē tiesības piekļūt informācijai, sabiedrības dalību lēmumu
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.”
95Skat Morgera £. An Update on the Aarhus Convention and its Continued Global Relevance. RECIEL14 (2)
2005, p. 139.; skat ari Crossen T„ Niessen V. NGO Standing in the European Court of Justice - Does the Aarhus
Regulation Open the Door? RECIEL 16 (3), 2007, p. 332.
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116. P e r s o n a s t i e s ī b a s , k a s n o teik ta s Satversmes
d ev iņ d esm it s e s t a j ā , d e v iņ d e s m it septītajā,
d ev iņ d esm it a s t o t a j ā , sim ta jā , sim t otrajā,
simt tr e ša jā , s i m t s e s t a j ā u n s im t astotajā pantā,
var ie r o b e ž o t l i k u m ā p a r e d z ē ta jo s gadījum os,
lai a iz sa r g ā tu c i t u c ilv ē k u tie sīb a s,
d em o k rā tisk o v a l s t s ie k ā r tu , sab iedrības drošību,
labklājību u n t i k u m ī b u .
Uz šajā p a n t ā m i n ē t o n o s a c īju m u pam ata var
ierobežot a r ī r e l i ģ i s k ā s p ā r lie c īb a s paušanu.
Jānis Pleps
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Tādēļ vispārēji ir atzīts, ka pamattiesības nav absolūtas un tām pastāv zināmi iero
bežojumi. Satversmes tiesa vairākkārt norādījusi, ka “pieņēmums, ka [Satversmē] pare
dzētajām katras konkrētas personas tiesībām vispār nevar noteikt ierobežojumus, nonāktu
pretrunā gan ar citos Satversmes pantos garantētajām citu personu pamattiesībām, gan ar
Satversmes 89. pantā noteikto valsts pienākumu aizsargāt personas pamattiesības, gan ar
[..] citu personu tiesībām uz [to pašu konstitucionāli aizsargāto labumu], gan arī ar citām
Satversmes normām”.14
7. Pamattiesību ierobežojumi visupirms izriet no pašu pam attiesību būtības. Pamat
tiesības garantē personas brīvību, taču šo brīvību valstij jāgarantē ekskluzīvi nevis vienai
konkrētai personai, bet visām personām vienlaikus. Šā iem esla dēļ vienas personas pa
mattiesības ierobežo citas personas pamattiesības.
Papildus tam pamattiesībām var tikt noteikti ierobežojum i citu konstitucionālo vēr
tību aizsardzībai, lai nodrošinātu sabiedrības turpm āku pastāvēšanu. Arons Baraks uz
svēris, ka konstitūcija nav pašnāvības priekšraksts un pilsoniskās tiesības nav nacionālās
pašnāvības altāris. Šī iemesla dēļ viņš aicināja konstitūcijas norm as interpretēt tādējādi,
lai nodrošinātu sabiedrības turpmāku pastāvēšanu.15
8. Šajā kontekstā nozīmīgi divi apsvērumi.
Pirmkārt, persona savā būtībā ir egoistiska būtne, kura ir ieinteresēta savā personis
kajā labumā. Šāds personas egoisms vēsturiski ir bijis viens no demokrātisku tiesisku
valstu un tirgus ekonomikas dzinējspēkiem. Taču tam noteicam i ierobežojumi, jo perso
niskais labums nevar kalpot par attaisnojumu citas personas apspiešanai (stiprākā tiesī
bas) vai kolektīvo interešu nodevībai. Absolūtas pam attiesības nenodrošina nepiecieša
mo līdzsvaru starp atsevišķas personas individuālajām interesēm , citu personu tiesībām
un sabiedrības interesēm.
Otrkārt, demokrātiskas tiesiskas valstis tiek veidotas ar m ērķi nodrošināt turpmāku
attiecīgās sabiedrības pastāvēšanu atbilstoši šīs valsts vērtībām . Tādēļ tai jāveic saprātī
gi pasākumi, lai atsevišķas personas pamattiesību aizsardzību neizm antotu ļaunprātīgi,
proti, pamattiesību aizsegā nevērstos pret dem okrātisko tiesisko valsti un citu personu
pamattiesībām.
9. Valstu konstitūcijās ietvertās pamattiesību ierobežošanas klauzulas atspoguļo na
cionālo kompromisu starp pamattiesību garantijām un sabiedrības turpm ākai pastāvēša
nai nepieciešamajiem pamattiesību ierobežojumiem.16 Līdz ar to pamattiesību ierobežo
šana ir loģiska nepieciešamība demokrātiskā tiesiskā valstī, lai nodrošinātu pēc iespējas
efektīvu šo pamattiesību īstenošanu un ikvienas personas brīvību un drošību.
Pamattiesību ierobežošanas klauzulas nodrošina pam attiesību aizsardzību līdzte
kus pamattiesību deklarācijām. Ar pamattiesību ierobežošanas klauzulām tiek saistīts
likumdevējs, proti, šīs klauzulas tam uzliek noteiktus pienākum us un paredz skaidrus
ierobežojumus. Likumdevējs pamattiesību ierobežošanas jom ā rīkojas nevis pēc savas
iniciatīvas, bet gan pamattiesību ierobežošanas klauzulā noteiktajos ietvaros. Pamattie14Satversmes tiesa. 2002-04-03.22.10.2002. Secinājumu daļas 2. punkts.
15Barak A. The Judge in a Democracy. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006, p. 83.-84.
16Ibid., p. 83.
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sību ierobežošanas klauzulas noteic likumdevēja rīcības ietvarus un noteiktu procedūru,
kādā veidā likumdevējs v ar rīkoties.17
Pamattiesību ierobežošanas klauzulas un metodoloģiju noteic vispārējie tiesību prin
cipi, proti, arī šajā jo m ā konstitucionālais likumdevējs nevar brīvi noteikt atsevišķu pa
mattiesību ierobežošanas kārtību un pieļaujamību.

10. Likumdevēja rīcība, nosakot atsevišķu pamattiesību īstenošanas kārtību vai iero
bežojumus tām, ir pakļauta tiesas kontrolei. Likumdevējam arī šajos gadījumos jārīkojas
konstitūcijas ietvaros, savukārt tiesu varai ir jāpārbauda, vai likumdevējs ir ievērojis kon
stitūcijas priekšrakstus. Arī Satversmes tiesa norādījusi: tiesu varas uzdevums ir gādāt
par to, lai tiktu aizsargātas cilvēka tiesības un brīvības.18
Demokrātijas un pamattiesību aizsardzības pienākums demokrātiskā tiesiskā valsti
attiecas uz visiem valsts varas orgāniem, bet jo īpaši uz tiesu varu. Demokrātija un pa
mattiesības nav nekas pats par sevi pastāvošs; šīs vērtības ir aizsargājamas un aizstāva
mas. Tiesneši ir pilnvaroti uzraudzīt konstitucionālo vērtību aizsardzību un vērsties pret
tiem, kas mēģina tās apdraudēt.19
11. Arons Baraks pam attiesību un to ierobežojumu savstarpējās attiecībās saskatī
jis konstitucionālo dialektiku. Pamattiesības un to ierobežojumi izriet no vieniem un
tiem pašiem avotiem, u n abi atsaucas uz vienām un tām pašām vērtībām. Pamattiesības
var tikt ierobežotas, b et to ierobežojumiem arī ir ierobežojumi. Tiesnešiem jānodrošina
valsts eksistence tāpat kā pam attiesību aizsardzība, tādēļ viņiem jāspēj rast un nodroši
nāt patiesu līdzsvaru starp pam attiesībām un to ierobežojumiem.20

12. Pamattiesību īstenošanā nozīmīga loma ir pašas personas vērtību sistēmai un so
ciālajai pašregulācijai.
Visupirms pamattiesību ierobežošanu attiecībā uz sevi veic pati persona, noteicot
savu rīcību attiecībā pret citām personām vai sabiedrību kopumā. Attiecīgo aspektu ak
centējis Imanuels Kants, norādot: “Rīkojies tā, lai tavas gribas maksīma vienmēr vienlai
kus varētu noderēt par vispārējās likumdošanas principu!™ Imanuels Kants pieļauj, ka
persona var izvēlēties tikai tādas darbības, kuras tā uzskatītu par iespējamām ari gadīju
mā, ja tā darītu visi.22
Demokrātiskas tiesiskas valsts funkcionēšanas priekšnoteikums ir katras atsevišķas
personas spēja pašierobežot savu egoistisko brīvību un rīkoties atbildīgi.23Tāpat kritiski
vērtējama ļaunprātīga sev piešķirto pamattiesību izmantošana.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments īpaši norādījis: “Katramcil
vēkam ir pienākumi pret sabiedrību, kurā tikai ir iespējama viņa personības brīva unpilnīga
17Schmitt C. Constitutional Theory. Durham and London: Duke University Press, 2008, p. 202.
“Satversmes tiesa. 2007-03-01.18.10.2007.26. punkts.
19Barak A. The Judge in a Democracy. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006, p. 20.-23.
20Ibid, p. 84.
21Kants I. Praktiskā prāta kritika. Rīga: Zvaigzne, 1988,59. lpp. Sal. Mateja evaņģēlija 7:12. “Tātad visu, ko jūs
vēlaties, lai cilvēki jums darītu, dariet jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši!” Pieejams: http://www.katolis.
Iv/main.php?parent=99#txt733.
22Broks J. Tiesības filosofija. Doktrīnas, koncepcijas, diskursi. Rīga: Biznesa augstskola Turiba, 2004,

115. lpp,
23Sal. Jānis Pāvils II. Pārkāpjot cerības slieksni. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1997,162. lpp.
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Papildus tam starptautiskā pakta 4. panta otrā daļa paredz daudzas paktā garantētas
cilvēktiesības, no kurām nav iespējams atkāpties pat ārkārtēja stāvokļa gadījumā.36
17.
Līdzīgas cilvēktiesību ierobežošanas klauzulas izm antotas arī Eiropas Padom
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.
Ordinārie ierobežojumi tiek noteikti pie atsevišķiem konvencijas pantiem, lai nodro
šinātu konvencijā paredzēto cilvēktiesību efektīvu īstenošanu. Piemēram, konvencijas
8. pants paredz domu, pārliecības un ticības brīvību, savukārt šā panta otrā daļa noteic:
"Brīvību nodoties savai ticībai vai pārliecībai var ierobežot tikai likumā paredzētajā kār
tībā un tiktāl, cik tas nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai nodrošinātu sabiedrisko
drošību, sabiedrisko kārtību, sabiedrības veselību vai tikumību, vai aizsargātu citu cilvēku
tiesības un brīvības.”
Savukārt konvencijas 15. pants līdzīgi kā starptautiskā pakta 4. pants paredz ekstraordināro cilvēktiesību ierobežošanu - atkāpes ārkārtas stāvokļa laikā, kā arī noteic cilvēk
tiesības, no kuru ievērošanas nav iespējams atkāpties pat ārkārtas apstākļos.37
18.
Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966. gada Starptautiskais pakts par ekonom
kajām, sociālajām un kultūras tiesībām paredz līdzīgas dalībvalstu tiesības ierobežot
personas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības.
Starptautiskā pakta 4. pants noteic: “Šā pakta dalībvalstis atzīst, ka tiesību izmantoša
nā, kuras valstis nodrošina atbilstoši šim paktam, šī valsts var noteikt šo tiesību ierobežoju
mus vienīgi ar likumu un tikai tiktāl, ciktāl tas atbilst minēto tiesību raksturam, un vienīgi,
lai sekmētu vispārējo labklājību demokrātiskā sabiedrībā.”*8
Līdzīgas klauzulas ietvertas arī Eiropas Padom es ietvaros pieņem tajās Eiropas Soci
ālajās hartās. Piemēram, Pārskatītajā Sociālajā h artā ietverta gan ordinārā, gan ekstraordinārā hartā paredzēto tiesību ierobežošanas klauzula.
Hartas G pants paredz ordināro ierobežošanu: “Efektīvi realizējamās tiesības un prin
cipi, kas minēti I Sadaļā, un to efektīva izmantošana saskaņā ar II Sadaļas nosacījumiem
netiek pakļauta nekādiem ierobežojumiem vai limitiem, kas nav minēti šajās sadaļās, iz
ņemot tos, ko nosaka likums un kas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami līdzpilsoņu
tiesību un brīvību aizsardzībai vai sabiedrības interešu, nacionālās drošības, sabiedrības
veselības vai morāles aizsardzībai.”
Savukārt hartas F pants paredz ekstraordināro ierobežošanu: “Karastāvokļa vai cita
ārkārtas stāvokļa laikā, kad tiek apdraudēta nācijas dzīve, jebkura Līgumslēdzēja puse var
veikt pasākumus, kas atkāpjas no tās saistībām šīs Hartas sakarā, tādā apmērā, ko strikti
nosaka situācijas ārkārtas raksturs, ar nosacījumu, ka šie pasākumi nav pretrunā ar citām
tās starptautiskajām saistībāmP9
36Plašāk skat Nowak M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. 2nd ed. Kehl am
Rhein; Strasbourg; Arlington: Engel, 2005, p. 83.-110.
37Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Grām.: Ziemele I. Starptautiskās tiesības un cilvēk
tiesības Latvijā: abstrakcija vai realitāte. Rīga: Tiesu nam u aģentūra, 2005,404. lpp.
38International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Pieejams: http://www2.ohchr.org/english/
law/cescr.htm.

39European Social Charter (revised). Pieejams: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm.
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19.
Cilvēktiesību ierobežošanas kontekstā ir nozīmīga vispārēji akceptētā metodolo
ģija, kādā veidā tiek pārbaudīts, vai Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politis
kajamtiesībām un Cilvēka tiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijā paredzētais
cilvēktiesību ierobežojums ir attaisnojams.40
Attiecīgā cilvēktiesību ierobežojumu attaisnojamības pārbaudes metodoloģija ir ak
ceptēta daudzu valstu nacionālajās konstitucionālajās tiesībās. Arī Satversmē paredzēto
pamattiesību ierobežojumu attaisnojamība pamatā tiek pārbaudīta šīs metodoloģijas ie

tvaros.41
_
' _ ļļļļļ
I wĒĒĒ
Lai konstatētu, ka kāds cilvēktiesību ierobežojums ir attaisnojams, ir nepieciešams
izvērtēt, vai attiecīgais ierobežojums ir:
1 ) noteikts ar likumu;
2) attaisnojams ar leģitīm u mērķi;
3) nepieciešams dem okrātiskā sabiedrībā.42
Savukārt “lai konstatētu, vai pamattiesību ierobežojums nepieciešams demokrātiskā
sabiedrībā, ir jāizvērtē, vai ierobežojums ir sociāli nepieciešams, vai tas atbilst šai nepiecie
šamībai un ir ar to sa m ē rīg s43

3. Pamattiesību ierobežošana Eiropas Savienībā
20. Atbilstoši Līgum a par Eiropas Savienību 6. panta trešajai daļai pamattiesības, kas
garantētas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrivību aizsardzības konvencijā un kas izriet
no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām, ir Eiropas Savienības tiesību
vispārīgo principu pam ats.
Tāpat arī pam attiesības Eiropas Savienībā ir ierobežojamas atbilstoši Eiropas Cil
vēktiesību un pam atbrivību aizsardzības konvencijā noteiktajai metodoloģijai, kas lielā
mērā atbilst arī dalībvalstu konstitucionālajām tradīcijām.
Eiropas Savienībā garantēto pamattiesību ierobežojumus paredz Eiropas Savienības
Pamattiesību hartas 52. p anta pirm ā daļa: “Visiem šajā Hartā atzīto tiesību un brīvību
ierobežojumiem ir jābū t noteiktiem tiesību aktos, un tajos jārespektē šo tiesību un brīvību
būtība. Ievērojot proporcionalitātes principu, ierobežojumus drīkst uzlikt tikai tad, ja tie ir
nepieciešami un patiešām atbilst vispārējas nozīmes mērķiem, ko atzinusi Savienība, vai
vajadzībai aizsargāt citu personu tiesības un brīvības.>M4
"Plašāk skat. Levits E. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas piemērošana Latvijas iestādēs un tiesās. Grām.:
Cilvēktiesību īstenošana Latvijā: tiesa un administratīvais process. Ziemele I. (Zin. red.) Rīga: LU Cilvēktie
sību institūts, 1998,78.-82. lpp.; Mits M. European Convention on Human Riģhts in Latvia. Impact on Légal
Doctrine and Application o f Légal Norms. Lund: Media Tryck, 2010, p. 159.-187.
41Plašāk skat Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Lat
vijā. Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,277.-293. lpp.; Plakane L Pamattiesību ierobežošana
Satversmē. Jurista Vārds, 2003.8. aprīlis, Nr. 14 (272), 5.-7. lpp.; 2003.15. aprīlis, Nr. 15 (273), 9.-13. lpp.
42Satversmes tiesa. 2000-03-01. 30.08.2000. Secinājumu daļas 5. punkts. Plašāk skat United Nations, Eco
nomie and Social Council, U N . Sub-Commission on Prévention of Discrimination and Protection of Minorities, Siracusa Prindples on the Limitation and Dérogation of Provisions in the International Covenant
on Civil and Political Rights, Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984). Pieejams: http://graduateinstitute.ch/
joculty/clapham/hrdoc/docs/siracusa.htmL

“ Satversmes tiesa. 2004-17-01.26.01.2005.14. punkts.
44Eiropas Savienības Pamattiesību harta. Oficiālais Vēstnesis, C83/19,2010.30. marts.

Konstitūcijas 130. pantā ietverta ekstraordinārās p am attiesību ierobežošanas klau
zula. Tā paredz, ka ārkārtas stāvokļa un kara stāvokļa gadījum os personas tiesības un
brīvības var tikt ierobežotas un personai var tikt noteikti p ap ild u pienākum i valsts dro
šības un sabiedriskās kārtības interesēs. Šādus ierobežojum us v a r n oteikt tikai likumā
paredzētajā kārtībā atbilstoši likum a nosacījum iem . T āpat konstitūcija paredz noteiktas
pamattiesības, kuras nav ierobežojamas ārkārtas stāvokļa u n kara stāvokļa apstākļos.
Līdzīgi Vācijas Federatīvās Republikas Pam atlikum a 17a. p a n ta m Igaunijas Republi
kas konstitūcijas 124. pants garantē cilvēktiesības personām , kas dienē bruņotajos spē
kos vai pilda alternatīvo dienestu. Šā panta trešā daļa noteic, ka šīs personas bauda visas
konstitūcijā noteiktās pam attiesības tiktāl, ciktāl tās ar lik u m u nav ierobežotas dienesta
interesēs. Tāpat īpaši noteiktas pam attiesības, kuras d ienesta interesēs nedrīkst tikt ie
robežotas.
27.
Polijas Republikas konstitūcijas 31. p an ta trešajā daļā p a red z ēta vispārējā pamat
tiesību ierobežošanas klauzula. Ikvienam konstitucionālo tiesību u n brīvību īstenoša
nas ierobežojumam jābūt paredzētam vienīgi a r likum u u n tikai tad, ja tas nepieciešams
demokrātiskā valstī, lai aizsargātu tās drošību u n sabiedrisko k ārtīb u , kā arī lai aizsar
gātu apkārtējo vidi, veselību, sabiedrisko m orāli u n citu p e rso n u tiesības un brīvības.
Konstitūcija īpaši uzsver, ka šādi ierobežojum i n e d rīk st aizskart ierobežojam o tiesību un
brīvību būtību.
Savukārt konstitūcijas 233. pants pieļauj p a m attiesību ierobežojum us kara stāvokļa
un ārkārtas stāvokļa, kā arī stihisku nelaim ju apstākļos, ja tie n o teik ti a r likum u. Tāpat
konstitūcijā īpaši noteiktas pamattiesības, kuras n evar tik t ierobežotas kara stāvokļa un
ārkārtas stāvokļa apstākļos.

B. Satversmes 116. panta ģenēze
1. Starpkaru perioda konstitucionālie akti
28.
Latvijas pagaidu satversmēs nebija ietvertas atsevišķas n o rm as, kas regulētu pa
mattiesību ierobežošanas kārtību. Tāpat jānorāda, ka p agaidu satversm ēs nebija ietverti
arī izvērsti pamattiesību katalogi.52
Šādu pieeju pamattiesību konstitucionālajam reg ulējum am v a rētu izskaidrot ar tālaika konstitucionālo tiesību doktrīnā dom inējošo viedokli p a r p am attiesību kataloga
nozīmi konstitūcijas tekstā. Pam attiesību garantijas tik a uzskatītas p a r deklaratīvām
normām, kas paredzēja noteiktas likum devēja politiskās saistības. Taču pamattiesību
normas netika atzītas par tieši piem ērojam ām . T āpat d o m in ēja viedoklis, ka likumdevē
jam ir pienākums noteikt konkrētu pam attiesību sa tu ru u n to piem ērošanas kārtību.
Piemēram, Kārlis Dišlers rakstīja: “Reālajai tiesiskajai dzīvei nepietiek ar to, ka pilsoņu
brīvības un tiesības formulētas satversmē, bet viņas jā ietērpj atsevišķos labi izstrādātos
likumos un jāgādā, lai šie likumi arī patiešām tiktu ievēroti.,>53A rī R oberts Akmentiņš
52 Plašāk skat. Pleps J. Pamattiesību katalogs starpkaru periodā. Jurista Vārds, 2008. 23. decembris, Nr. 48
(543), 18.-24. lpp.
53Dišlers K. Demokrātiskas valsts iekārtas pam ati (Ievads konstitucionālajās tiesībās). Rīga: A. Gulbis, 1931,
179.-180. lpp.
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uzskatīja, k a “'pilsoņu tiesības nav atkarīgas no skaistām deklarācijām, bet gan no citiem
s p e c iā lie m likumiem un no visas politiskās dzīves, kas šīs tiesības garantē!**
S a v u k ā r t Satversmes komisijas izraudzītais referents par Satversmes II daļas p r o jek tu
A n drejs Kuršinskis, vispārēji raksturojot citu valstu praksi, atzina: “Taisīti ir iebildumi
p r e t pilsoņu

tiesībām un pienākumiem, kādus mēs atrodam visās līdzšinējās konstitūcijās,
ka tie nav juridiski noteikti un neizteic vienmēr sabiedrības locekļu pilsoņu subjektīvi publiskās tiesības, bet ir tikai vispārējas tiesību normas. [..] viņām ir dažāda nozīme, no
zīme kā subjektīvi - publiskām tiesībām, bet arī bieži kā vispārējām tiesību normām, kā
pozitīvām tiesībām, bet arī nereti kā vispārējām nākotnes likumdošanas programmām!’55
29. Atbilstoši konstitucionālo tiesību teorijas atziņām Latvijas Tautas padomes po
litiskajā platformā ietverta koncepcija, ka pilsoniskās brīvības nodrošināmas ar Pagai
du valdības noteikum iem (V nodaļas 1. punkts). Šajā kontekstā interesanti norādīt, ka
nacionālo grupu kulturālās un nacionālās tiesības vajadzēja nodrošināt pamatlikumos
(IV nodaļas 3. punkts).56 Tādējādi Latvijas Tautas padome mazākumtautību garantijām
piešķīra daudz būtiskāku nozīmi, uzsverot, ka par šiem jautājumiem jālemj konstitucio
nālajam likumdevējam. Savukārt pamattiesību nodrošināšana tika atstāta nevis likum
devēja - Latvijas Tautas padomes, bet izpildvaras - Pagaidu valdības ieskatam.
30. Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi paredzēja atsevišķu pamattiesību,
kuras tika garantētas šo pagaidu noteikumu 9. pantā, nodrošināšanu un noteikšanu ar
atsevišķiem likumiem.57 Latvijas Satversmes sapulce ar šo normu pārcēla pamattiesību
nodrošināšanas jautājum us no izpildvaras kompetences likumdevēja pārziņā.
Taču tas nemainīja vispārējo attieksmi pret pamattiesību deklarācijām konstitūcijas
tekstā. Kā norādījis Latvijas Senāts, tad pagaidu noteikumu 9. pantā ietvertais “dekla
ratīvas dabas lozungs iztulkojams vienīgi tanī nozīmē, ka šīs brīvības izpausme nedrīkst
nonākt konfliktā ar pastāvošiem likumiem.”56 Proti, pagaidu noteikumu 9. pantā minēto
pamattiesību saturu noteic nevis paši pagaidu noteikumi, bet gan likumdevējs ar atse
višķiem likumiem.
31. Tiesību zinātnē gan tika uzskatīts, ka pagaidu noteikumu 9. pants ir “saistošs
priekš turpmākiem likumdevējiem, kuru pienākums būs - “noteikt un nodrošināt”minētās
pilsoņu brīvības, bet kuri nekādā ziņā nedrīkstēs aizskart vai ierobežot pašu Satversmes
sapulces deklarēto pilsoņu brīvību principu!159 Tomēr pagaidu noteikumu 9. pantā no
teiktais vairāk ir politisks likumdevēja pienākums, nevis konkrētas juridiskas prasības
pret valsti. Līdz ar to pam attiesību satura noteikšana un personas tiesību garantijas tika
atstātas likumdevēja ieskatam.
54Akmentiņš R. Latvijas Satversmes reforma. Jurists, 1934. Nr. 5 (57), 132. sl.
“ Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
Vsesijas l.sēdes stenogramma (17.01.1922).
“ Latvijas Tautas padomes politiskā platforma. Pagaidu Valdības Vēstnesis, 1918.14. decembris, Nr. 1.
57Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920. 31. augusts,
Nr.4.
“ Latvijas Senāta Administratīvais departaments. 64.20.11.1929.
9 Dišlers K. Latvijas pagaidu konstitūcija. Vispārīgas piezīmes. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1920, Nr. 2/3,
51.1pp.
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32. Atbilstoši Latvijas Satversmes sapulces izveidotās Satversmes komisijas iecerei
Satversmē vajadzēja ietvert apjomīgu pamattiesību garantiju katalogu kā Satversmes
II daļu. Izstrādājot pamattiesību kataloga projektu, konstitucionālajam likumdevējam va
jadzēja veltīt savu uzmanību arī atsevišķiem pamattiesību ierobežošanas jautājumiem.
Satversmes komisijas sagatavotais Satversmes II daļas projekts paredzēja tajā dekla
rēto pamattiesību ordināro ierobežošanu, kā arī pamattiesību ierobežošanu izņēmuma
stāvokļa apstākļos.
Satversmes komisijas protokoli un Latvijas Satversmes sapulces debates, izskatot Sat
versmes II daļu, liecina, ka konstitucionālais likumdevējs lielāku vērību pievērsa tieši
pamattiesību ierobežošanai izņēmuma stāvokļa apstākļos. Atbilstoši tā laika konstitucio
nālo tiesību teorijai tieši šajā aspektā tika saskatīts pamattiesību ierobežošanas teorijas
būtiskākais elements.
33. Pamattiesību ierobežojumus Satversmes komisija bija paredzējusi pie atsevišķiem
Satversmes II daļas pantiem kā pilnvarojumu likumdevējam likumā noteikt atsevišķu
pamattiesību īstenošanas kārtību un apmēru. Tomēr Satversmes projektā nebija plānots
ietvert vispārēja rakstura pantu, kas paredzētu pamattiesību ierobežošanas kritērijus.
Satversmes projekts paredzēja, ka atsevišķu pamattiesību īstenošanā “izņēmumi pielai
žami tikai uz likuma pamata” vai attiecīgās pamattiesības īstenojamas “likuma robežās”.60
Gadījumos, kad konstitucionālais likumdevējs bija iecerējis pilnvarojumu likumde
vējam ierobežot tam laikam jutīgas pamattiesības (tiesības uz īpašumu, mazākumtautību
tiesību garantijas un mazākumtautību valodu lietošanu valsts un pašvaldību iestādēs, kā
arī pilsoņu pārvietošanās un streika brīvību), bija paredzēts likumdevēja pienākums šā
dos gadījumos pieņemt “sevišķu likumu”, proti, attiecīgo pamattiesību ierobežošana bija
pieļaujama “uz sevišķa likuma pamata”.61
34. Pamattiesību ierobežošanas apmēru izņēmuma stāvokļa apstākļos, kā arī šīs iero
bežošanas kārtību regulēja Satversmes II daļas projekta beidzamais pants.
Satversmes projekta 117. pants paredzēja: ,Satversmes 60. pantā paredzētā gadījumā
Ministru kabinetam ir tiesība uz izņēmuma stāvokļa laiku apturēt vai ierobežot Satvers
mes deviņdesmitā, deviņdesmit otrā, deviņdesmit trešā, deviņdesmit ceturtā, deviņdesmit
piektā, deviņdesmit sestā, deviņdesmit septītā, deviņdesmit astotā un simtu ceturtā panta
piemērošanu sevišķā likumā paredzētos apmēros.”62

Atbilstīgi tam Ministru kabinetam tiktu piešķirtas tiesības izņēmuma stāvokļa apstāk
ļos apturēt vai ierobežot personas neaizskaramības un brīvības (Satversmes 90. pants),
personas dzīvokļa (Satversmes 92. pants) un korespondences neaizskaramības (Satvers
mes 93. pants), vārda un uzskatu brīvības (Satversmes 94. pants), pārvietošanās brīvī
bas (Satversmes 95. pants), pulcēšanās (Satversmes 97. pants) un biedrošanās brīvības
(Satversmes 98. pants), kā arī streika brīvības (Satversmes 104. pants) garantijas. Tāpat
izņēmuma stāvokļa apstākļos Ministru kabinets tiktu pilnvarots pārskatīt nāves soda aiz
liegumu (Satversmes 96. pants).
“ Šāda konstrukcija izmantota Satversmes projekta 90., 92., 93., 94., 98., 99., 100., 111. un 113. pantā.
61Šāda konstrukcija izmantota Satversmes projekta 95., 101., 104., 115. un 116. pantā.
“ Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
V sesijas 10. sēdes stenogramma (07.02.1922.).
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35. Satversmes komisijas priekšsēdētājs Marģers Skujenieks ierosināja Satversmes
II daļā ar atsevišķu pantu noteikt to, kādas pamattiesības var ierobežot izņēmuma stā
vokļa apstākļos. Satversmes komisija akceptēja šo ierosinājumu, proti, “izņēmuma stā
vokli pie atsevišķiem pantiem neparedzēt un izstrādāt konstitūciju priekš normāliem
apstākļiem”.63

Attiecīgā panta sākotnējo redakciju Satversmes komisijā iesniedzis Arveds Bergs:
"Satversmes 60. pantā paredzētā gadījumā ministru kabinets uz izņēmuma stāvokļa lai
ku

var atcelt vai ierobežot Satversmes 9 0 .-9 4 ., 101., 102. un 110. pantos minētās pilsoņu

tiesības.”64Šo priekšlikumu akceptēja Satversmes komisijas II apakškomisija.65
36. Pamattiesību ierobežojumu ciešajai saistībai ar pašu pamattiesību būtību savā
runā Latvijas Satversmes sapulces sēdē uzmanību veltīja Jānis Purgals: “Tiesības nav
nekas cits, kā vispārējās brīvības dažādas puses, kas dod mums iespēju sasniegt dzīves
mērķus tikai ar tādiem ierobežojumiem, kuri atkaras no tā, ka citi cilvēki grib sasniegt tos
pašus mērķus. Bet tiesību p ozitīvais elements, brīvības jēdziens reti sastopams vajadzīgā
samērā kopā ar tiesību negatīvo elementu, brīvības ierobežojumu, kurš prasa citu personu
brīvību. Neierobežotas brīvības rezultāts ir patvarības vispārējs karš ikvienam ar visiem
un visiem ar ikvienu.”66
Jānis Purgals tāpat akcentēja likumdevēja nozīmi pamattiesību ierobežošanā: “Latvi
ja ir valsts, kurā valda likumība, un šā valdnieka - likuma priekšā ir visi pilsoņi vienlīdzīgi.
Šī ir valsts tiesiskās iekārtas pazīm e. Ierobežojot pilsoņu individuālo brīvību, viņu rīcību,
valsts varai atļauts tikai tik tālu, kā to pielaiž likums.”67

37. Andrejs Petrevics savā rīm ā plaši kritizēja Satversmes II daļas projektu, uzska
tot, ka tas neparedz augstāku personas tiesību aizsardzību, kā arī atstāj plašu iespēju
likumdevējam sašaurināt attiecīgo pamattiesību garantijas. Piemēram, viņš norādīja:
“Acumirklī pie m um s dzīvokļu aizskaramība var notikt uz tā likuma pamata, kāds jau
mums Latvijā ir; tikai g rozot šos pastāvošos likumus attiecībā uz dzīvokļu aizskaramību
vai neaizskaramību, mēs varam vairāk vai mazāk nodrošināt Latvijas pilsoņu dzīvokļu
neaizskaramību. [..] K āds būs likums p a r vēstuļu neaizskaramību, to varēs noteikt nākamā
Saeima un mūsu Satversm es 93. pants ne mazākā mērā neierobežos nākošo Saeimu, vai
vēl kādu citu Saeimu, kas nāks pēc nākošās, pieņemt tādu likumu, pēc kura gandrīz katru
vēstuli, katru telegrammu būs iespējams caurskatīt un pat pa telefonu iespējams noklausī
ties katru sarunu. Šis dekoratīvais pan ts nekādu robežu nenovelk

Līdzīgi arī Arveds Bergs norādīja uz biežajiem pilnvarojumiem likumdevējam no
teikt pamattiesību īstenošanas kārtību: “Šādi aizrādījumi liecina tikai par to, ka pašam
pantam nav nekādas nozīmes, jo saturu pantam viņi nedod. Nākošais likumdevējs šo sa
turu tikai vēl noteiks!'69
“ Satversmes komisijas 1921. gada 7. februāra sēdes protokols Nr. 25.
“ Satversmes komisijas 1921. gada 3. novembra sēdes protokols Nr. 58.
“ Satversmes komisijas II apakškomisijas 1921. gada 9. novembra sēdes protokols.
“ Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006,
Vsesijas 1. sēdes stenogramma (17.01.1922).
67Turpat.
“ Turp#.
“ Turpat.
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Andreja Petrevica un Arveda Berga viedoklis atspoguļo Latvijas Satversmes sapulces
deputātu vairākuma uzskatu, ka pamattiesības Satversmē netika noteiktas kā noteikta
apjoma pilsoņu subjektīvās publiskās tiesības. Tas vairāk bija pilnvarojums likumde
vējam attiecīgos jautājumus noregulēt ar likumiem. Līdz ar to strictu sensu Satversmes
II daļas tekstā ietvertie pilnvarojumi likumdevējam nav uzskatāmi par pamattiesību ie
robežošanas klauzulām, bet turpmākas likumdošanas plāniem.
38. Starpkaru periodā personas pamattiesību garantijas tika ietvertas daudzos atse
višķos likumos. Šajos likumos tika noteikti arī pamattiesību ierobežojumi. Kā rakstījis
Kārlis Dišlers, “ir nepieciešami un visās tiesiskās valstīs pastāv speciāli likumi, kuri nore
gulē vienu vai otru pilsoņu tiesību
nosaka viņas robežas, izvešanu dzīvē un aizstāvēša
nas kārtību gadījumos, kad šī tiesība tiktu nelikumīgi traucēta”.70
Savukārt pamattiesību ierobežojumus izņēmuma stāvokļa apstākļos paredzēja liku
mi, kas regulēja izņēmuma stāvokļa izsludināšanu un režīmu.71

2. Neatkarības atjaunošanas laika konstitucionālie dokum enti
39. Pēc neatkarības atjaunošanas sagatavotajā Latvijas Republikas pamatlikuma pār
ejas periodam projektā72 pamattiesību ierobežojumu noteikšanā vienlaikus tika izman
toti divi paņēmieni.
Pirmkārt, pamatlikumā ietverto pamattiesību uzskaitījumu noslēdza vispārēja rak
stura ierobežošanas pants.
Projekta 59. pants paredzēja: “Cilvēka tiesībām un brīvībām ar likumu var noteikt
nepieciešamos ierobežojumus, lai:
1) aizsargātu citu personu tiesības, cieņu, veselību un tikumību;
2) garantētu valsts drošību, sabiedrisko kārtību un mieru.”
Otrkārt, atsevišķos pantos tika ietvertas norādes uz likumiem, ar kuriem tiks noteikti
atsevišķu pamattiesību ierobežojumi. Piemēram, pamatlikuma projekta 40. panta otrajā
daļā minēts, ka “likums nosaka [personas tiesību streikot] ierobežojumus, lai garantētu
sabiedrībai nepieciešamo dienestu darbību”.
Šāda vispārēja rakstura ierobežošanas panta kombinācija ar atsevišķām norādēm uz
konkrētu pamattiesību ierobežojumiem Latvijas Republikas konstitucionālā ranga do
kumentos ir tradicionāla iezīme, kas saglabāta arī Satversmes 8. nodaļā.
40. Pamatlikuma pārejas periodam projektam veltītajā komentārā pamattiesību iero
bežošanas jautājumiem plašu uzmanību veltījis Egils Levits. Viņš uzsvēra, ka “indivīda
tiesību robežu noteikšana, t.i., argumentēta apsvēršana starp indivīda un valsts interesēm
katrā atsevišķā kādas tiesību normas pielietošanas gadījumā, ir patstāvīgs darbs [..] Lai
apsvērtu dažādas intereses, nepieciešami kritēriji. Pamatlikuma 59. pants dod likumdevē
jam dažus kritērijus, kādos gadījumos, pieņemot likumus, var ierobežot cilvēka un pilsoņu
tiesības. [..] Tie ir vispāratzīti demokrātijas kritēriji.”73
70Dišlers K. Publisko subjektīvo tiesību problēma. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1926, Nr. 5/6,227. lpp71Apsitis H. Izņēmuma stāvoklis valstī. Militāru rakstu krājums, 1926, Nr. 2,191.-244. lpp.
72Latvijas Republikas Pamatlikums pārejas periodam Projekts. Diena, pielikums “Likumi, lēmumi, oficiālie
dokumenti”, 1991.12. jūlijs, Nr. 26.
73Levits E. Jaunā pamatlikuma projektu analizējot (M). Diena, 1991.9. augusts.
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īpašu uzmanību Egils Levits veltīja nepieciešamībai paredzēt robežas pamatlikuma
59. pantā minēto kritēriju piemērošanai: “Galvenā “tiesību ierobežošanas robeža” būtu
fc ka nekādā gadījumā attiecīgās tiesības nedrīkst tikt nesamērīgi ierobežotas, tā ka to izmntošana kļūst neiespējama vai zaudē savu jēgu. [..] Kas ir vēl atļauts “samērīgs”un kas
jau ir neatļauts “nesamērīgs” ierobežojums, ir argumentatīvas vērtēšanasjautājums, katrā
konkrētā gadījumā beidzamais vārds te sakāms tiesai.”74
Šo iemeslu dēļ Egils Levits rosināja papildināt 59. pantu ar otru daļu šādā redakcijā:
“Cilvēka un pilsoņu tiesību un brīvību ierobežojumiem jābūt samērīgiem ar šā panta pir
majādaļā minētajām valsts un sabiedrības interesēm un citu personu tiesībām. Šīs tiesības
un brīvības nedrīkst ierobežot tā, ka to izmantošana kļūst neiespējama vai ka tās zaudē
savujēgu.”75
41.1991. gada 10. decembra konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un
panākumi”7644. pants paredzēja vispārēju pamattiesību ierobežošanas normu:
“Cilvēka tiesībām un brīvībām ar likumu var noteikt nepieciešamos ierobežojumus, lai
1) aizsargātu citu personu tiesības, cieņu, veselību un tikumību;
2)garantētu valsts drošību, sabiedrisko kārtību un mieru”
Paralēli tam līdzīgi kā pamatlikuma pārejas periodam projektā pie atsevišķām pamat
tiesību garantijām tika ietvertas papildu norādes uz iespēju šo pamattiesību ierobežot ar
likumu noteiktu m ērķu sasniegšanai.

3. Satversm es 116. panta izstrādāšana
42. Tautas saskaņas partijas frakcijas sagatavotais Satversmes otrās daļas projekts ne
paredzēja atsevišķu pantu par pamattiesību ierobežošanas kārtību. Ierobežošanas jautā
jumi lielākoties tika risināti pie atsevišķu pamattiesību garantijām. Piemēram, projekta
100. panta otrā daļa paredzēja, ka “reliģijas brīvība var tikt ierobežota vienīgi, lai nodro
šinātu sabiedrisko kārtību, aizsargātu cilvēku veselību un morāli”. Savukārt 101. panta
otrā daļa noteica: “[Tiesības brīvi iegūt un izplatīt informāciju] var tikt pakļautas iero
bežojumiem, lai aizsargātu citu personu tiesības, garantētu valsts drošību un sabiedrisko
kārtību."77
43. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts atzinumā par
Tautas saskaņas partijas frakcijas iesniegto Satversmes grozījumu projektu veltījis uzma
nību atsevišķiem pamattiesību ierobežošanas teorijas jautājumiem.
Pirmkārt, nozīmīga ir institūta norāde, ka pamattiesību kataloga ieviešana nenozīmē
starptautisko cilvēktiesību dokum entu atsevišķu normu pārtulkošanu. Pamattiesību ka
taloga normu formulēšanā esot jāņem vērā Satversmes īpašā valoda, Satversmes pirmās
daļas saskaņošana ar iesniegtajiem priekšlikumiem, kā arī nacionālās tiesību sistēmas
principi.

74Levits E. Jaunā pamatlikuma projektu analizējot (III). Diena, 1991.9. augusts.
75Turpat

74Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”. Latvijas Republikas Augstākus Padomes
un Valdības Ziņotājs, 1992.30. janvāris, Nr. 4.
"Likumprojekts “Grozījum i Latvijas Republikas Satversmē”. Likumprojekta reģistra Nr. 133, Saeimas sēdē
izskatāmais dokuments Nr. 406,14.02.1996.
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Otrkārt, atzinumā skaidri uzsvērta likumdevēja prioritāte pamattiesību ierobežoša
nas jautājumos:"Latvijas tiesību sistēmai nav raksturīgs, ka tiesas spriedums kalpotu par
precedentu jeb būtu spējīgs paplašināt likuma saturu. Tātad cilvēktiesību ierobežojumiem
irjābūt noteiktiem ar likumu.”

Treškārt, atzinumā norādīts, ka atsevišķas projektā garantētās pamattiesības nav ab
solūtas. ‘Tās tiek parasti garantētas valsts noteiktās robežās, kuras jau ir minētas iepriekš
[..]: valsts nacionālās intereses, sabiedriskā kārtība, morāle un veselība un atkarībā no
konkrētās tiesības arī citu cilvēku gods un cieņa vai tiesības.”76

44. Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisija
Satversmes otrās daļas apspriešanā par pamatu izmantoja Tautas saskaņas partijas frak
cijas deputātu iesniegto Satversmes grozījumu projektu.
Sākotnējā Satversmes otrās daļas projektā atsevišķs vispārējs pamattiesību ierobe
žošanas pants nebija paredzēts. Ierobežošanas jautājumi tika risināti pie attiecīgajiem
pantiem.79
45. Komisija jautājumu par vispārēja pamattiesības ierobežojoša panta iekļaušanu
Satversmes projektā apsprieda 1997. gada 21. aprīlī.
Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš rosināja runāt par šāda atsauču panta
nepieciešamību. Satversmes pirmajā daļā esot iekšējās atsauces, un tādas bijušas arī Lat
vijas Satversmes sapulces izstrādātajā Satversmes II daļas projektā.
Projektā attiecīgā norma bija formulēta kā Satversmes 100. pants, to iekļaujot apakš
nodaļā “Personiskās tiesības”:
“Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit ceturtā, deviņdesmit piektā,
deviņdesmit septītā, deviņdesmit astotā un deviņdesmit devītā pantos, var tikt ierobežotas
likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts
iekārtu un sabiedrisko kārtību ”

Kā ierobežojamas bija iecerēts noteikt personas tiesības uz dzīvību (94. pants), pri
vātās dzīves, dzīvokļa un korespondences neaizskaramību (95. pants), tiesības brīvi pār
vietoties (97. pants), apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību (98. pants), kā arī tiesības
brīvi iegūt un izplatīt informāciju (99. pants).80
46. Jautājums par pamattiesību ierobežošanas panta konstrukciju komisijas sēdēs
gana plaši diskutēts.
Uz 1997. gada 28. aprīļa sēdi sagatavotajā grozījumu projektā bija paredzēts, ka Sat
versmes 100. pants noteiks: “Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit ce
turtā, deviņdesmit piektā, deviņdesmit sestā, deviņdesmit septītā, deviņdesmit astotā un
deviņdesmit devītā pantos, var tikt ierobežotas likumā paredzētos gadījumos, lai aizsar
gātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un
tikumību”
78LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta 1996. gada 29. aprīļa atzinums par LR Saeimas Tautas Sa
skaņas partijas deputātu frakcijas likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
79Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 14. aprīļa
protokols Nr. 6. Nepublicēts materiāls.
80Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 21. aprīļa
protokols Nr. 7. Nepublicēts materiāls.
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Salīdzinājumā ar iepriekšējo redakciju pantā papildināts leģitīmo mērķu uzskaitī
jums, kā arī papildināti panti, kuros noteiktās pamattiesības varētu ierobežot. Kā tādi
bija paredzēti Satversmes 94. pants (tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību),
Satversmes 95. pants (cilvēka cieņa un spīdzināšanas aizliegums), Satversmes 96. pants
(privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramība), Satversmes 97. pants (tiesibas brīvi pārvietoties), Satversmes 98. pants (apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība)
un Satversmes 99. pants (tiesības brīvi iegūt un izplatīt informāciju).
Panta projektā norādes uz Satversmes 94. un 95. pantu ietvertas pēc komisijas priekš

Ilmāra Bišera priekšlikuma komisijas sēdē, jo tehnisku iemeslu dēļ šie panti
100. pantā neesot tikuši minēti.81
Vēl joprojām attiecīgais pants tika izvietots nevis visa pamattiesību kataloga noslēgu
mā, bet Īdi pēdējais pants sadaļā “Personiskās tiesības”.
47. Komisijas debatēs Gunārs Kusiņš iezīmēja divas perspektīvas, kādā veidā iespē
jam s veidot Satversmes II daļu. Pirmkārt, neparedzēt nekādas atrunas un pamattiesības
veidot kā absolūtus pantus. Otrkārt, tiesības tiek vienkārši deklarētas un pēc tam vienā
pantā uzskaita atrunas un ierobežojumus. Ierosinājums vienā pantā uzskaitīt visus ie
robežojumus visiem pantiem ir pietiekami plašs, lai aptvertu visus nepieciešamos ga
dījumus. Pamattiesības deklarācija Satversmes tekstā jau sevī ietver tās ierobežošanas
iespējamību. Satversmes grozījumu projekts esot gatavots ar šādu nostāju.
Komisijas priekšsēdētāja biedre Anna Seile atbalstīja priekšlikumu ierobežojumus
noteikt visas nodaļas beigās kā atsevišķu pantu.
Apspriežot 100. panta projektu, deputāti atbalstīja šāda satura normas iekļaušanu
Satversmē pamattiesību kataloga beigās. Anna Seile iebilda pret konkrētu pantu minēša
nunormā, aicinot to formulēt pēc iespējas vispārīgāk.
Deputāts Aleksandrs Bartaševics rosināja izslēgt no 100. panta atsauci uz 97. pantu.
Viņamiebilda deputāts Juris Vidiņš, norādot, ka valstī ir daudz slēgto vietu un objektu.82
48.1997. gada 5. maija sēdē skatītais Satversmes grozījumu projekts paredzēja pa
mattiesību ierobežojumus noteikt 104. pantā, izvietojot to kā pēdējo normu sadaļā “Pil
soniskās tiesības”.
Šajā normā bija paredzēts papildus piešķirt iespēju ierobežot Satversmes 101. pantā
(biedrošanās brīvība) un Satversmes 102. pantā (pulcēšanās brīvība) paredzētās pamat
tiesības. Satversmes grozījumu projekta autori attiecīgo normu veidoja kā kopīgu pantu
personisko un pilsonisko tiesību ierobežošanai. Taču šī norma vēl joprojām netika attie
cināta uz ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām.
Komisijas sēdē deputāts Kārlis Čerāns ierosināja izslēgt norādi uz Satversmes 95. pan
tu (cilvēka cieņa un spīdzināšanas aizliegums). Komisija to atbalstīja. Savukārt deputāta
Aleksandra Bartaševica ierosinājums no leģitīmo mērķu uzskaitījuma izslēgt norādes
uz sabiedrības labklājību un tikumību atbalstu neguva, jo starptautiskajos dokumentos
šādas norādes esot minētas.83
sēdētāja

11Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 28. aprīļa
protokols Nr. 8. Nepublicēts materiāls.
ETurpat.
Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 5. maija
protokols Nr. 9.»Nepublicēts materiāls.
755

116. pants

49.1997.
gada 26. maija komisijas sēdē kā papildus ierobežojamas pamattiesības tika
paredzētas tiesības izbraukt no valsts un atgriezties tajā, kā arī attiecīgi pārskatīta Sat
versmes normu numerācija.84
Savukārt pirms Satversmes grozījumu projekta izskatīšanas 1997. gada 12. jūnija sēdē
ierobežojumu pants tika izvietots kā beidzamais pants pamattiesību katalogā - Satversmes
115. pants. Tajā papildus kā ierobežojamas tika norādītas tiesības izvēlēties nodarbošanos.85
50.
Tieslietu ministrija, Ministru kabineta uzdevumā apkopojot valsts pārvaldes
iestāžu viedokļus par iespējamiem Satversmes pamattiesību kataloga normu formulē
jumiem, rosināja pamattiesību ierobežošanas jautājumus regulēt pie atsevišķām pamat
tiesību garantijām.86
Ārlietu ministrija vērsa uzmanību uz izstrādātā Satversmes 115. panta trūkumiem:
“115. pantā - sniegtais pantu uzskaitījums ir nepilnīgs (piem., attiecībā uz Satversmes
110. pantu); tāpat iesakām izvērtēt, vai ir lietderīgi sniegto atrunu formulēt šādā redakcijā:
pirmkārt - Satversmes interpretācijas atvieglošanas labad attiecīgā atruna būtu iestrādā
jama attiecīgajā pantā vai otrkārt - atruna izriet no Satversmes 1. panta, kas interpretē
jams paplašināti.”67
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosināja Satversmes 115. pantā
ietvert papildu leģitīmos mērķus - sabiedrisko kārtību, cilvēka dzīvību un veselību.88
Valsts cilvēktiesību birojs Satversmes 115. pantā rosināja regulēt plašāku jautājumu
spektru, piedāvājot šādu redakciju:
“Visas personas ir apveltītas ar visām Satversmē minētajām personas tiesībām neat
karīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības,
nacionālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa un citām pazīmēm.
Jebkādi personas tiesību ierobežojumi pieļaujami tikai uz vispārēja likuma pamata un
Satversmē paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātiskas valsts
iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.
Visas Satversmē minētās personas tiesības ir attiecināmas arī uz juridiskajām perso
nām tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar šo tiesību būtību.”69
Nozīmīgs ir Valsts cilvēktiesību biroja komentārs par piedāvāto panta otro daļu:
“Otrā daļa noteiktu, ka nevienas personas tiesības nevar tikt ierobežotas ar likumu, kas
attiecināms tikai uz vienu personu. Visiem likumiem, kuri nosaka personas tiesību ierobe
žojumus, irjābūt vispārējiem un attiecināmiem uz jebkuru indivīdu.”90
84Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 26. maija
protokols Nr. 12. Nepublicēts materiāls.
85Latvijas Republikas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijas 1997. gada 12. jūnija
protokols Nr. 14. Nepublicēts materiāls.
86Tieslietu ministrijas 1997. gada 14. jūlija vēstule “Par Satversmes otrās daļas projektu “Par cilvēktiesībām .
Nepublicēts materiāls.
87Ārlietu ministrijas 1997. gada 8. jūlija vēstule Nr. 42/464-4218 Tieslietu ministrijai. Nepublicēts materiāls.
88Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1997. gada 15. jūlija vēstule Saeimas Latvijas Repub
likas Satversmes otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijai. Nepublicēts materiāls.
89Valsts cilvēktiesību biroja 1997. gada 25. jūlija vēstule Nr. 1-147/83 Saeimas Latvijas Republikas Satversmes
otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijai Nepublicēts materiāls.
90Hirpat.
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51. Satversmes grozījumu sagatavošanā izskatīšanai 1. lasījumā principiālas debates
ierobežojumu pantu nenotika.
Attiecīgais pants tika ietverts kā pamattiesību katalogu noslēdzošā norma: “Personas
tiesības, kās noteiktas Satversmes deviņdesmit ceturtajā, deviņdesmit sestajā, deviņdesmit
septītajā, deviņdesmit astotajā, deviņdesmit devītajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā un
simtsestajāpantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku
tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.”
52. Saeimas Juridiskā komisija, izskatot priekšlikumus Satversmes grozījumiem uz
2. lasījumu, neatbalstīja deputāta Kārļa Čerāna priekšlikumu izslēgt no ierobežojumu
panta norādes uz demokrātisko valsts iekārtu un labklājību.
Savukārt Juridiskā komisija pati rosināja izslēgt Satversmes 108. panta otro daļu, kas
paredzēja: “Tiesības streikot likums var aizliegt tikai attiecībā uz sabiedrībai visnepiecie
šamākajiem dienestiem”Savukārt norādi uz Satversmes 108. pantu ietvert ierobežojumu
pantā.91Saeimas sēdē, izskatot likumprojektu 2. lasījumā, Juridiskās komisijas priekšli
kumi tika atbalstīti.
Saeimas sēdē Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Bišers noraidīja Kārļa Čerāna
priekšlikumu, uzsverot: “Šie gadījumi, kad var tikt noteikti ierobežojumi, ir nosacīti sa
skaņāar starptautiskajiem paktiem par cilvēktiesībām un Eiropas cilvēktiesību konvenciju,
tāpēc mums nevajadzētu ieviest citu terminoloģiju, kādas tur nav.”92
53. Izskatot Satversmes grozījumu projektu pirms 3. lasījuma, Saeimas Juridiskā ko
misija saņēma vairākus Saeimas Juridiskā biroja priekšlikumus.93Šie priekšlikumi pare
dzēja veikt nozīmīgas izmaiņas Satversmes 116. panta konstrukcijā.
Pēc Saeimas Juridiskā biroja priekšlikuma tika izslēgtas norādes uz Satversmes 94. (per
sonas brīvība un neaizskaramība) un 99. pantu (domas, apziņas un reliģiskās pārliecības
paušana) kā ierobežojamām personas pamattiesībām. Saistībā ar Satversmes 99. panta iz
slēgšanu tika atbalstīts priekšlikums papildināt pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā: “Uz
šajāpantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu.”
Saeimas Juridiskā biroja priekšlikums paredzēja Satversmes 116. pantā ietvert papil
dupamattiesību ierobežošanas kritēriju - nosacījumu “un ja tas nepieciešams demokrā
tiskā sabiedrībā”.
Šis priekšlikums Saeimas sēdē izpelnījās Saeimas deputātu kritiku. Deputāts Aigars
Jirgens pauda viedokli, ka piedāvātais “teksts ir pilnīgi absurds”. Saeimas deputāts uzska
tīja, ka tādā veidā Saeima atzīs nepieciešamību ierobežot Satversmē noteiktās pamattie
sības un apriori atzīs, ka tiesības, kuras Satversme garantē, tiks ierobežotas.
Saeimas deputātu balsojumā par šāda papildinājuma veikšanu nobalsoja 35 deputāti,
savukārt 18 deputāti bija pret. Vēl 18 deputāti atturējās. Līdz ar to attiecīgais priekšli
kums neguva atbalstu.94
par

91Atvijas Republikas 6. Saeimas Juridiskās komisijas 1998. gada 12. augusta sēdes protokols Nr. 334.
Nepublicēts materiāls.
52Latvijas Republikas 6. Saeimas rudens sesijas trešās sēdes 1998. gada 27. augustā stenogramma.
93Latvijas Republikas 6. Saeimas Juridiskās komisijas 1998. gada 8. septembra sēdes protokols Nr. 349.
Nepublicēts materiāls.
94Latvijas Republikas 6. Saeimas rudens sesijas desmitās sēdes 1998. gada 15. oktobri stenogramma.
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Tiesību zinātnē norādīts, ka šā priekšlikuma noraidīšanas pam atā nebija vis Saeimas
deputātu konceptuāli iebildumi pret nosacījuma “nepieciešams demokrātiskā sabiedrī
bā” ieviešanu pamattiesību ierobežojumu pieļaujamības izvērtēšanā, bet pārpratums, ko
radīja normas formulējums.95

C. Satversmes 116. panta juridiskā konstrukcija un saturs
1. Panta konstrukcija
54. Satversmes 116. pantā atbilstoši konstitucionālā likumdevēja iecerei mēģināts
formulēt vienā pantā vispārējo pamattiesību ierobežojumu klauzulu.
Ņemot vērā Satversmes lakonismu, konstitucionālais likumdevējs izšķīrās pamattie
sību ierobežošanu regulēt nevis pie katras atsevišķas pamattiesības, bet vienkopus - at
sevišķā pantā, kas noslēdz Satversmes 8. nodaļu.
Komentējot šādu konstitucionālā likumdevēja izvēli, M ārtiņš Mits norādījis: “Pamat
tiesību nodaļas au tori izvēlējās vidusceļu sta rp īsu vispārēja rakstu ra p a n tu , kas pasaka
tikai to, ka ierobežojum us va r n oteikt saskaņ ā a r liku m u, un p iln īg i p re tē jo pieeju , ka katrā
attiecīgajā tiesību norm ā ir u zskaitīti p a m a ti, u z k u riem šo tiesību v a r ierobežot.”96

55. Satversmes 116. pants sastāv no diviem teikumiem.
Pirmajā teikumā konstitucionālais likumdevējs norādījis uz konkrētiem Satversmes
pantiem, kuros noteiktās pamattiesības var tikt ierobežotas. Tāpat šajā teikumā mēģināts
ietvert nosacījumus, atbilstoši kuriem pieļaujami attiecīgo pam attiesību ierobežojumi.
Savukārt panta otrajā teikumā konstitucionālais likumdevējs atbilstoši iepriekšējā
teikumā noteiktajai pamattiesību ierobežošanas metodoloģijai pieļāvis ierobežot vienu
no Satversmes 99. panta elementiem - reliģiskās pārliecības paušanu.
56. Satversmes 116. pantā izraudzītā konstrukcija neatbilst citu valstu konstitūcijās sasto
pamajiem standartiem. Parasti konstitūcijās tiek ietverta vai nu vispārēja pamattiesību iero
bežošanas klauzula, nenorādot konkrētus pantus, kurās noteiktās pamattiesības iespējams
ierobežot, vai arī pamattiesību ierobežojumi tiek paredzēti katrai pamattiesībai atsevišķi.97
Egils Levits jau Satversmes 8. nodaļas projekta apspriešanas gaitā norādīja: “Šāda
konstrukcija n av atrodam a n ed z kādā sta rp ta u tisk ā kon ven cijā, n e d z k ā d a s citas valsts
konstitūcijā, j o a r likum u pieļau jam ie ierobežoju m i k a tra i p a m a ttie s īb a i to m ēr būtu ‘‘p ie
g rieža m i” individuāli!*9*

Tāpat Egils Levits aicināja “atteikties no šīs sta rp ta u tisk ā sa līd z in ā ju m ā ekstravagantās
konstrukcijas, kas m ēģina n oteikt kopējus kritēriju s p a m a ttie sīb a s ierobežojošam likumam,
un noteikt šos priekšn oteiku m us atbilstoši katras cilvēktiesību n o rm a s rakstu ram - tātad
attiecīgajā pan tā.”99

95Mits M. European Convention on Human Rights in Latvia. Impact on Legal Doctrine and Application ofLegal
Norms. Lund: Media Tryck, 2010, p. 164.
94Mits M. Satversme Eiropas cilvēktiesību standartu kontekstā. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9/12,64. lpp.
I Sal. Андреева Г.Н. Конституционное право зарубежных стран. Москва: Eksmo Education, 2005,
с. 200.-203.'
98Levits Е. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9/12,
38. lpp.
99Turpat, 40. lpp.
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57. Satversmes 116. pants veidots, mēģinot atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts
standartiem atbilstošas pamattiesību ierobežošanas izpratnei pārveidot Satversmes
II daļas projekta 117. pantu. Kā norāda Ilze Plakane: “Satversmes 116. panta konstrukcija
uzkrītoši atgādina 1922. g a d ā n epieņem tās Satversmes 2. daļas 117. pantu.”100

Satversmes II daļas projekta 117. pants paredzēja pamattiesību ekstraordināro iero
bežošanu izņēmuma stāvokļa laikā. Šim pantam līdzīgas konstrukcijas tiek izmantotas

ari citu valstu konstitūcijās, regulējot pamattiesību ierobežošanas nosacījumus ārkārtas
vai kara stāvokļa apstākļos.
Satversmes 116. panta konstrukcijas līdzība ekstraordinārajai pamattiesību ierobe
žošanas klauzulai var būt par pamatu maldinošu secinājumu izdarīšanai. Piemēram, at
sevišķi tiesībzinātnieki Satversmes 116. pantu vērtējuši kā ekstraordinārās pamattiesību
ierobežošanas klauzulu un salīdzinājuši šo normu ar citu šā reģiona valstu konstitucio
nālo regulējumu šajā jom ā.101
58. Šajā kontekstā nepieciešams uzsvērt, ka Satversmes 116. pants neregulē ekstraordināro pamattiesību ierobežošanu. Atbilstoši Satversmes 116. panta nosacījumiem ap
spriežama tikai pamattiesību ordinārā ierobežošana.102
Gita Feldhūne norādījusi, ka “pieņ em dam a Satversmes 8. nodaļu, Saeima - apzināti
vai neapzināti - [Satversm es II daļas 117. pantam ] analogu pantu nav iekļāvusi, un, tā kā
vienīgais Satversmes p a n ts, kas runā p a r tiesību ierobežojumiem vispār, jāsecina, ka ari
izņēmuma stāvoklī ir iero b ežo jam as tikai tās tiesības, kuras ietvertas 116. panta uzskai
tījumā - gan varbū t lielākā a pjom ā, ko var noteikt likums “Par izņēmuma stāvokli”, bet
jebkurā gadījumā tikai tās p a ša s tiesības, kuras iespējams ierobežot parastos apstākļos”.103

Vispārēji var piekrist Gitas Feldhūnes izdarītajam secinājumam, ka Satversmes
116. panta mērķis nav regulēt pamattiesību ierobežošanu izņēmuma stāvokļa apstākļos un
šāds nav bijis konstitucionālā likumdevēja mērķis. Taču jāapšauba, vai izņēmuma stāvokļa
apstākļos pamattiesību ierobežošana ir saistīta ar Satversmes 116. panta rāmjiem.104
Pamattiesību ekstraordinārā ierobežošana Satversmes sistēmā apspriežama atbilstoši
Satversmes 62. pantam .105 Šī konstitucionālā norma atbilstoši demokrātiskas tiesiskas
valsts principiem pilnvaro likumdevēju noteikt ekstraordināro pamattiesību ierobežo
šanas kārtību, kas nepieciešama valsts apdraudējuma novēršanai un konstitucionālās
iekārtas aizsardzībai.106
100Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.15. aprīlis, Nr. 15 (273), 11. lpp.
I Пчелинцев C.B. Проблемы ограничения прав и свобод граждан в условиях особых правовыхрежимов.
Москва: Норма, 2006, с. 133.-144.
102Taube С.Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional Law.
Uppsala: Iustus Forlag, 2001, p. 125.
I Ozoliņa G. Izņēmuma stāvoklis Latvijas Republikas Satversmē. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9/12,
98. lpp.
i Sal. Pleps J. Latvijas Republikas Satversmē noteiktais Izņēmuma stāvoklis un tā izsludināšanas kārtība.
Likums un Tiesības, 6. sējums, 2004, Nr. 1 (53), 10.-12. lpp.
Lēbers (Loeber) D.A., Bišers I. Ministru kabinets. Komentārs Latvijas Republikas Satversmes IV nodaļai
Ministru kabinets“. Rīga: Tiesiskās informācijas centrs, 1998,195.-197. lpp.
Sal. Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional
Law. Uppsala: Iustus Forlag, 2001, p. 125. •
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59. Konstitucionālā likumdevēja izvēlētā Satversmes 116. panta konstrukcija, tā vei
došanā par pam atu ņem ot ekstraordinārās pam attiesību ierobežojum u klauzulu, bijusi
par pam atu būtiskām attiecīgā panta form ulējum a nepilnībām .
Konstitucionālais likumdevējs nav ievērojis Satversmes II daļas 117. panta īpatnību,
proti, “ierobežojumi un attiecīgais tiesību uzskaitījums ir ietverts vienā pantā nevis lai
regulētu ordināro (ikdienas) pamattiesību ierobežošanu, bet gan lai noteiktu pamattiesību
ierobežojumus izņēmuma stāvokļa laikā, respektīvi, pastāvot izņēmuma apstākļiem. Šādā
gadījumā ierobežojamo pantu uzskaitījums vienā pantā ir loģisks un pamatots, jo šādu
ārkārtas situāciju reglamentācija nav nepieciešama pie katra panta un būtu tikai lieka,
savukārt ordinārajai pamattiesību ierobežošanai šāda taktika nav attaisnojama.”107
60. Satversmes 116. panta konstrukcija bijusi par iemeslu, lai šo pantu jau pirms tā
p ieņem šanas tiesību zinātnē atzītu par Satversmes 8. nodaļas “Ahilleja papēdi”.108
Egils Levits arī norādījis, ka Satversmes 116. pants uzskatāms par Satversmes 8. no
daļas viskomplicētāko un arī visvājāko konstrukciju.109
61. Satversmes 116. panta konstrukcijas problēm as tika identificētas pietiekami īsā
laikā pēc attiecīgās norm as pieņemšanas.110
Pirm kārt, ierobežojamo tiesību lokā iekļuvuši pam attiesību elementi, kurus atbilstoši
starptautiskajām cilvēktiesībām nevar ierobežot. Kā šādu tiesību elem entus Mārtiņš Mits
norādījis pilsoņa tiesības atgriezties savā valstī, kā arī brīvību no piespiedu darba.111
Otrkārt, pamattiesību ierobežojumam var izmantot pamatu, kāds attiecīgās pamattiesības
ierobežošanai nav paredzēts starptautiskajās cilvēktiesībās. Piemēram, biedrošanās un pul
cēšanās brīvības ierobežojumi iespējami sabiedrības labklājības interesēs, savukārt attiecīgo
brīvību ierobežošanai starptautiskajās cilvēktiesībās šāds leģitīms mērķis nav paredzēts.112
Treškārt, Satversmes 116. pants nesatur sam ērīgum a principu jeb norādi, cik tālu
pamattiesību ierobežojumi var sniegties. Tas saistīts ar apstākli, ka Saeima noraidīja ie
rosinājumu papildināt Satversmes 116. panta pirm o teikum u ar norādi, ka pamattiesības
iespējams ierobežot tikai tad, ja tas nepieciešams dem okrātiskā sabiedrībā.113
Ceturtkārt, Satversmes 116. pantā expressis verbis nav form ulēta pamattiesību būtības
garantija, proti, “nav paredzēts, ka neviens ierobežojums nevar iet tik tālu, ka tiktu aiz
skarta attiecīgo pamattiesību būtība resp. “kodols””.114
107Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.15. aprīlis, Nr. 15 (273), 11. lpp.
108Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9/12,
38. lpp.
109Turpat, 21. lpp.
110Plašāk skat Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls,
1999, Nr. 9/12,38.-40. lpp; Mits M. Satversme Eiropas cilvēktiesību standartu kontekstā. Cilvēktiesību Žurnāls,
1999, Nr. 9-12,64.-69. lpp.; Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.8. aprīlis,
Nr. 14 (272), 5.-7. lpp., 2003. 15. aprīlis, Nr. 15 (273), 9.-13. lpp.
111 Mits M. Satversme Eiropas cilvēktiesību standartu kontekstā. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9/12,
68. lpp.
112Turpat
1,3Turpat 68.-69. lpp.
Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9/12,
39. lpp.
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Piektkārt, Satversmes 8. nodaļas sistēmā virkne pamattiesību atstātas bez to ierobe
žošanas klauzulas. Satversmes 116. pantā ietvertais noteiktu Satversmes pantu uzskaitī
jums, kurus iespējams ierobežot, šķietam i izslēdz iespēju ierobežot citas Satversmē no
teiktās pamattiesības, piem ēram , Satversmes 110.-115. pantā paredzētās tiesības.115
Sestkārt, konkrētu pam attiesību piesaiste Satversmes 116. pantam šķietami izslēdz
citu pamattiesību ierobežošanas pam atošanu ar Satversmes 116. pantu.116
62. Līdz ar to var secināt, ka Satversmes 116. pants formulēts neveiksmīgi un neatbils
toši demokrātiskā tiesiskā valstī akceptētajai pamattiesību ierobežojumu metodoloģijai.
Attiecīgās norm as form ulējum s apliecina tā brīža konstitucionālā likumdevēja ne
pietiekamo izpratni p a r pam attiesību būtību un funkcijām demokrātiskā tiesiskā valstī,
kā ari zināšanu trū k u m u pam attiesību jautājum os.117Savukārt atsevišķu ekspertu precīzi
formulētie Satversmes 116. pan ta uzlabojumi bieži vien netika akceptēti, jo lēmuma pie
ņēmēji līdz galam neizprata attiecīgo priekšlikumu jēgu.118

2. Panta piemērošana Satversmes tiesas praksē
63. Pēc Satversmes 8. nodaļas spēkā stāšanās Satversmes 116. pantā nav izdarīti gro
zījumi, lai gan Satversme grozīta vairākkārt. Tas liecina par faktu, ka attiecīgā konstitu
cionālā norma, neraugoties uz tās form ulējum a trūkumiem, praksē funkcionē sekmīgi.
Satversmē noteikto pam attiesību ierobežošanas klauzulas veiksmīgu funkcionēšanu
nodrošinājusi Satversmes tiesas judikatūra. Lielā mērā Satversmes tiesas praksē Satvers
mes iztulkošanas ceļā novērsta lielākā daļa Satversmes 116. panta konstrukcijas nepilnī
bu, kas praksē būtu varējusi apgrūtināt pamattiesību ierobežošanu.119
64. Satversmes 116. pants Satversmes tiesas praksē būtiski pārveidots, lai tas atbilstu de
mokrātiskas tiesiskas valsts pamattiesību ierobežošanas klauzulai Līdz ar to adekvāta attiecī
gās normas izpratne bez relevantās Satversmes tiesas prakses izmantošanas nav iespējama.
Ņemot vērā konstitucionālā likum devēja pieļautās kļūdas Satversmes 116. panta for
mulēšanā, Satversmes tiesai bija pienākum s veikt attiecīgās tiesību normas korekciju ar
attiecīgo juridisko m etožu palīdzību.120
Satversmes tiesa sniegusi pam atojum u pamattiesību, kuras nav minētas Satversmes
116. pantā, ierobežošanas kārtībai. Tāpat Satversmes tiesa formulējusi pamattiesību ie
robežojumu pārbaudes m etodoloģiju.
Akceptējot Satversmes tiesas veikto Satversmes 116. panta korekciju, var atzīt, ka at
tiecīgā konstrukcija veidota “līdzīgi vai pēc tiem pašiem principiem kā daudzās citās
demokrātiskās un tiesiskās valstīs”.121
ll5Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.15. aprīlis, Nr. 15 (273), 11. lpp.
“‘Turpat
117Plašāk skat Kusiņš G. Satversme u n cilvēktiesības Latvijā. Grām.: Cilvēktiesību īstenošana Latvijā: tiesa un
administratīvais process. Ziemele I. (Zin. reA) Rīga: Latvijas Cilvēktiesību institūts, 1998,13.-17. lpp.
‘"Mits M. European Convention on Human Rights in Latvia. Impact on Legal Doctrme and Application of
LegalNorms. Lund: Media Tryck, 2010, p. 164.
“’Plašāk skat. Pleps J., Pastars E. Satversmes lasīšana Satversmes tiesā. Jurista Vārds, 2007.20. novembris,
Nr. 47 (500), 28.-30. lpp.
120Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005,118. lpp.
1:1Levits E. Indivīda tiesības vs sabiedrības drošība - kāds ir demokrātisks balanss. Pieejams: http://www.
politika. lv/tēmas/cilvēktiesības/5379/.
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65.
Satversmes 8. nodaļas pieņemšana atspoguļo konstitucionālā likumdevēja gribu
noteikt personas pamattiesības kā vienu no konstitucionāli aizsargājamām vērtībām.
Satversmes tiesa secinājusi, ka "'papildinot Satversmi ar 8. nodaļu “Cilvēka pamattie
sības”, likumdevējs ir noteicis valstī tādu vērtību sistēmu, kas cilvēka cieņas un brīvības
aizsardzību atzīst par augstāko visu tiesību mērķi. No Satversmes 89. pantā noteiktā, ka
uvalsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības”, izriet, ka cilvēka pamattiesības ir saistošas
valsts varaijebkurā tās izpausmesformā!*122
Pamattiesību konstitucionālās garantijas noteic valsts varas iespējas ierobežot atseviš
ķu personu pamattiesības. Tā kā pamattiesības darbojas nepastarpināti, tad to ierobežo
šana jebkādā jomā citādi kā vien Satversmē noteiktā kārtībā būtu pretrunā ar Satversmē
noteikto vērtību sistēmu.123
66. aSatversmē noteiktās pamattiesības veido savstarpēji līdzsvarotu sistēmu, un tās
nav aplūkojamas atrauti cita no citas.”124Līdz ar to atsevišķām personām garantētās pa
mattiesības prasa respektēt arī citām personām noteiktās pamattiesības.
Tāpat personas pamattiesības ir nozīmīga demokrātiskas tiesiskas valsts konsti
tucionālā vērtība, bet tās nav vienīgās konstitucionāli aizsargājamās sabiedrības vēr
tības. Līdztekus personas pamattiesībām Satversmes 116. pantā kā konstitucionālās
vērtības minēta demokrātiskā valsts iekārta, sabiedrības drošība, labklājība un tiku
mība.
67. Pamattiesību ierobežojumu nepieciešamību noteic citu konstitucionāli aizsargātu
vērtību nodrošināšanas nepieciešamība. Satversmes tiesa norādījusi, ka ar pamattiesību
ierobežojumiem “valsts gan nodrošina attiecīgo pamattiesību izmantošanu, gan arī aiz
sargā citu personu tiesības un pārējās konstitucionālās vērtības.”125
Šādu konstitucionāli aizsargāto vērtību aizsardzību prasa konstitūcijas iekšējās saska
ņotības princips. Tas paredz, ka viena konstitucionālā vērtība nevar tikt īstenota, pilnībā
ignorējot citas konstitucionālās vērtības. Tādēļ nepieciešama abu konfliktējošo vērtību
optimizācija, proti, tiesību piemērotājam konkrētā lietā tās savstarpēji jāsaskaņo, lai sa
sniegtu nepieciešamo efektu. Tiesību piemērotājs nevar izvēlēties tikai vienu konstitu
cionāli aizsargātu vērtību konflikta gadījumā.126
68. Konstitucionālo vērtību līdzsvarošana un pamattiesību ierobežojumu noteikšana
demokrātiskā tiesiskā valstī ir likumdevēja pienākums. “Valsts likumdošanas ceļā nosaka
pamattiesību īstenošanas kārtību un ierobežojumus (prasības) šo pamattiesību īstenoša
nai. Tādā veidā valsts nodrošina gan pamattiesību īstenošanu, gan arī aizsargā citu perso
nu tiesības un citas konstitucionālās vērtības!’127
122Satversmes tiesa. 2002-04-03.22.10.2002. Secinājumu daļas 3. punkts.
123Turpat.
124Satversmes tiesa. 2004-18-0106.13.05.2005. Secinājumu daļas 10. punkts.
125Satversmes tiesa. 2006-42-01.16.05.2007.8. punkts.
126Kommers D. P. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. 2nd ed. Durham and
London: Duke University Press, 1997, p. 45.-46.; Kommers D.P. Germany: Balancing Rights and Dutes.
Grām.: Interpreting Constitutions. A Comparative Study. Ed. by Jeffrey Goldsworthy. Oxford: Oxford Uni
versity Press, 2006, p. 203.-204.
127Satversmes tiesa. 2005-24-01.11.04.2006.9. punkts.
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1Satversmes tiesa norāda, ka visupirms tas ir likumdevēja pienākums - izstrādāt, iz
u n pieņemt tiesisko regulējumu, kas skar personas pamattiesību īstenošanu.”128Šajā
kontekstā nozīmīgi, ka, noteicot pamattiesību ierobežojumus, likumdevējam sava griba
ir jāpauž nepārprotami. Pastāvot šaubām par likumdevēja gribu noteikt noteiktus iero
bežojumus, attiecīgie ierobežojum i interpretējami sašaurināti.129
69. Pamattiesību ierobežojum u mērķis ir atrast taisnīgu un saprātīgu līdzsvaru starp
atsevišķas personas pam attiesībām , no vienas puses, un citām konstitucionālajām vēr
tībām, no otras puses. Šāda līdzsvara nodrošināšana pieļauj arī personas pamattiesību
samērīgu ierobežošanu.130
Tomēr *ikviens tiesību ierobežojums ir jānovērtē katra konkrētā gadījuma kontekstā,
tomēr tas jādara, pamatojoties uz samērīguma principu un ņemot vērā vispārējo valsts
politisko situāciju \ m
70. Pamattiesību ierobežojum u noteikšanā jāņem vērā patvaļas aizlieguma principa
prasības. Likumdevējs ir pakļauts likumības un tiesiskuma principam, kas izslēdz jebkā
dupatvaļas izmantošanas iespēju.132
Satversmes tiesa īpaši uzsvērusi, ka “nav pieļaujama patvaļīgu ierobežojumu noteikša
napamattiesību īstenošanai. Pamattiesības var ierobežot tikai Satversmē noteiktajos gadī
jumos, ja to prasa svarīgu sabiedrības interešu aizsardzība un ja tiek ievērots samērīguma
princips”.133

v ē rtē t

3. Ierobežojumu pieļaujamība
71. Vērtējot pamattiesību ierobežojumu pieļaujamību, visupirms nepieciešams no
skaidrot, kādas Satversmē noteiktās pamattiesības iespējams ierobežot.
Satversmes sistēmā pamattiesību ierobežošanas pieļaujamība regulēta vairākos atšķi
rīgos veidos.
Pirmkārt, Satversmes 116. pants paredz, ka “likumā paredzētajos gadījumos” var ie
robežot Satversmes 96., 97., 98., 100., 102., 103., 106. un 108. pantā paredzētās tiesības,
kāarī reliģiskās pārliecības paušanu, ko aizsargā Satversmes 99. pants.
Otrkārt, Satversmes 94. pantā un Satversmes 105. panta trešajā teikumā paredzētās
tiesības var ierobežot “saskaņā ar likumu”.
Treškārt, Satversmes 101. un 104. pants paredz pamattiesību ierobežošanu “likumā
paredzētajā veidā”.
Ceturtkārt, īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām var notikt “uz
atsevišķa likuma pamata” (Satversmes 105. panta ceturtais teikums).
Savukārt Satversmes tekstā expressis verbis nav paredzēta iespēja ierobežot vairākas
Satversmē noteiktās pamattiesības (piemēram, Satversmes 90., 110.-115. pants).134
128Satversmes tiesa. 2009-05-01.07.10.2009.13.2. punkts.
129Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 12.12.2006. SKA-457.13.4. punkts.
130Satversmes tiesa. 2006-28-01.11.04.2007.14. punkts. '
mSatversmes tiesa. 2003-12-01.18.12.2003. Secinājumu daļas 9.3. punkts.
l32Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003. 8. aprīlis, Nr. 14 (272), 5. lpp.
133Satversmes tiesa. 2005-24-01.11.04.2006.9. punkts.
134Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003. 8. aprīlis, Nr. 14 (272), 6. lpp.
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72.
Parasti konstitūcija atstāj likumdevēja ziņā konkrēto pamattiesību satura un ro
bežu noteikšanu. Šādā gadījumā pamattiesības ir spēkā “pēc likuma mērauklas” un pa
mattiesību satura konkretizācija vai ierobežošana ir atkarīga no likumdevēja gribas.135
Tomēr atsevišķos gadījumos konstitucionālais likumdevējs pats var noteikt konkrētus
pamattiesību ierobežojumus konstitūcijas tekstā. Ja šāds tiešs ierobežojums konstitūcijā
ir ietverts, Satversmes piemērotāji nedrīkst lemt par attiecīgās pamattiesības papildu vai
citādu ierobežošanu ar parastu likumu.136
Šāda veida pamattiesību ierobežojumus tiesību zinātnē apzīmē kā konstitucionālos
ierobežojumus, kuri iedalāmi saturiskajos ierobežojumos un tiešajos ierobežojumos.
Saturiskie ierobežojumi tiek noteikti, konstitucionālajā norm ā paredzot attiecīgās
pamattiesības aizsardzības apmēru. Piemēram, Satversmes 103. pantā paredzētā pulcē
šanās brīvība aptver tikai “miermīlīgu” pulcēšanos. Savukārt Satversmes 106. pants tieši
norāda, ka “parpiespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidē
šanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu”'.
Savukārt tiešos ierobežojumus konstitucionālais likumdevējs paredz, izņemot attie
cīgo jautājumu izlemšanu no Satversmes piemērotāju kompetences. Piemēram, Satvers
mes 103. pantā konstitucionālais likumdevējs paredzējis iepriekšēju pieteikšanu pulcē
šanās brīvības pasākumu īstenošanā, liedzot likumdevējam ieviest bez Satversmes gro
zījumiem atļauju sistēmu šīs pamattiesības īstenošanā. Savukārt Satversmes 105. panta
otrais teikums noteic, ka “īpašumu nedrīkst izm antot pretēji sabiedrības interesēm.”137
73. Satversmes tiesas praksē risināts jautājums par Satversmē paredzēto pamattiesību
ierobežošanas pieļaujamību, ja tas expressis verbis nav paredzēts attiecīgajā konstitucio
nālajā normā.138
Satversmes tiesa īpaši norādījusi, ka pamattiesības nav absolūtas un tās nenozīmē vis
atļautību.139 Pamatojoties uz šo secinājumu, Satversmes tiesa secinājusi: tas, ka konstitu
cionālā norm a neparedz attiecīgās pamattiesības ierobežošanas iespējamību, nenozīmē,
ka šīs pamattiesības ir absolūtas un tām nevar noteikt ierobežojumus.140
74. Šādu pamattiesību ierobežošanas pieļaujamību Satversmes tiesa pamatojusi ar
Satversmes vienotības principu.
Piemēram, attiecībā uz Satversmes 111. pantā paredzētajām pamattiesībām Satvers
mes tiesa norādījusi: “Satversme ir vienots veselums, un tajā ietvertās normas tulkojamas
sistēmiski. Pieņēmums, ka Satversmes 111. pantā paredzētajām katras konkrētas personas
tiesībām vispār nevar noteikt ierobežojumus, nonāktu pretrunā gan ar citos Satversmes
pantos garantētajām citu personu pamattiesībām, gan ar Satversmes 89. pantā noteikto
135Satversmes tiesa. 2005-24-01.11.04.2006.8. punkts.
136Satversmes tiesa. 2006-03-0106.23.11.2006.22. punkts.
137Plašāk skat. Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003. 8. aprīlis, Nr. 14 (272),
5.-6. lpp.; Plakane I. Cilvēktiesības. Grām.: Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Rīga:
Latvijas Vēstnesis, 2004,705.-706. lpp;
138Sal. Mits M. European Convention on Human Rights in Latvia. Impact on Légal Doctrine and Application
o f Légal Norms. Lund: Media Tryck, 2010, p. 176.-181.
139Satversmes tiesa. 2003-05-01.29.10.2003. Secinājumu daļas 1. punkts.
140Satversmes tiesa. 2002-04-03.22.10.2002. Secinājumu daļas 2. punkts.
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valstspienākumu aizsargāt personas pamattiesības, gan ar pašā 111. pantā paredzētajām
c i t u personu tiesībām u z veselību, gan arī ar citām Satversmes normām\!№
Satversmes vienotības p rin cip a piem ērošana nozīmē, ka attiecīgais jautājums tiek
izlemts nevis piem ērojot atsevišķu konstitucionālo normu, bet konstitūciju kā vieno
tunormu. Atbilstoši šim p rin c ip a m neviena konstitucionālā norma nevar tikt iztulkota
atrauti no citām Satversm es n o rm ām , jo Satversme kopumā ietekmē katras atsevišķas
normas tveramu u n saturu.
Līdz ar to Satversmes v ienotības princips ļauj interpretācijas ceļā novērst konstitu
c i o n ā l ā likumdevēja kļūdu, Satversm ē neparedzot atsevišķu pamattiesību ierobežošanas
pieļaujamību.142
75. Lai noskaidrotu kādas pam attiesības ierobežošanas pieļaujamību, līdztekus Sat
versmes vienotības prin cip am piem ērojam s Satversmes 89. pants un Satversmes labvēlī
bas starptautisko tiesību priekšā princips.
Satversmē noteiktās p a m attiesību norm as iztulkojamas atbilstoši starptautisko cil
vēktiesību norm ām . Šāds p ienākum s tiesību piemērotājiem izriet kā no Satversmes
89. panta, tā arī no Satversm es labvēlības starptautisko tiesību priekšā principa.143 Sat
versmes tiesa norādījusi, ka likum devēja mērķis nav bijis pretstatīt Satversmē ietver
tās cilvēktiesību norm as starptautiskajām cilvēktiesību normām, bet gan tas bijis gluži
pretējs - panākt šo n o rm u savstarpēju harmoniju. Līdz ar to gadījumos, kad nepiecie
šams noskaidrot Satversmē ietvertās pamattiesību normas saturu, šī norma tulkojama
pēc iespējas atbilstoši interpretācijai, kāda tiek lietota starptautisko cilvēktiesību normu
piemērošanas praksē.144
Satversmes tiesa savā praksē atzinusi, ka attiecīgo pamattiesību ierobežojumi vērtē
jami Latvijas starptautisko saistību kontekstā, jo Latvijai saistošās cilvēktiesību normas
paredz konkrētākus kritērijus atsevišķu pamattiesību ierobežošanai nekā Satversme.145
Anita Kovaļevska precīzi konstatējusi, ka “Satversmes vienotības principa izmantoša
nas robežas pamattiesību ierobežošanā nosaka Satversmes labvēlības starptautisko tiesību
priekšāprincips. Proti, Satversmē ietvertās pamattiesības, pamatojoties uz Satversmes vie
notībasprincipu, var ierobežot tikai tiktāl, ciktāl to paredz Latvijai saistošās starptautiskās
cilvēktiesību normas un to piemērošanas prakse. Satversme nevar paredzēt plašākus iero
bežojumus, jo tad būtu jākonstatē Latvijas starptautisko saistību pārkāpums”.146
76. Noteicot iespēju ierobežot Satversmē paredzētās pamattiesības, jāņem vērā, ka
atsevišķas tiesības uzskatām as p a r ius cogens normām, no kuru ievērošanas valsts nevar
atkāpties. Tādēļ nevar uzskatīt, ka visas Satversmē noteiktās pamattiesības ir absolūtas,
kā sākotnēji Satversmes tiesa savā praksē bija formulējusi.
141Satversmes tiesa. 2002-04-03.22.10.2002. Secinājumu daļas 2. punkts.
142Plašāk skat. Pleps J. Satversmes vienotības princips. Jurista Vārds, 2007.23. janvāris, Nr. 4 (457), 9.-10. lpp.
“ Kovaļevska A. Satversmes 89. pants: vai deklaratīva norma Satversmē. Jurista Vārds, 2008.15. jūlijs, Nr. 26
(531), 2.-3. lpp.
144Satversmes tiesa. 2000-03-01.30.08.2000. Secinājumu daļas 5. punkts.
145Satversmes tiesa. 2003-05-01.29.10.2003. Secinājumu daļas 1. punkts.
146Kovaļevska A. Satversmes 89. pants: vai deklaratīva norma Satversmē. Jurista Vārds, 2008.15. jūlijs, Nr. 26
(531), 3. lpp.

765

116. pants

Šādu neierobežojamu pamattiesību pastāvēšanu Satversmes sistēmā akceptējusi ari
Satversmes tiesa, precizējot savu praksi: “Lielākā daļa Satversmē noteikto pamattiesību
nav absolūtas, un, pastāvot noteiktiem nosacījumiem, valsts var tās ierobežot.”1*7
Satversmes tiesas praksē ierobežošanas nepie)aujamība konstatēta attiecībā uz Sat
versmes 95. pantu. Satversmes tiesa norādījusi: “Satversmes 95. pantā ietvertās tiesības
kopsakarā ar starptautiskajām tiesību normām paredz imperatīvu pienākumu. Nekādas
atkāpes no tā nav pieļaujamas.”14*
77. Papildus tam Satversmes tiesas praksē iezīmēts Satversmes 116. panta piemēroša
nas intertemporālais aspekts.
Vērtējot iespējamību ierobežot Satversmes 8. pantā paredzētās vēlēšanu tiesības, Sat
versmes tiesa secināja: “Velēšanu tiesības nav minētas Satversmes 116. pantā, kurš nosaka
gadījumus, kad var ierobežot cilvēktiesības. Tomēr jāņem vērā, ka 1922. gada Satversme
tikai 1998. gadā tika papildināta ar 8. nodaļu “Cilvēka pamattiesības”. Likumdevējs, pa
redzot Satversmes 116. pantā gadījumus, kad var ierobežot cilvēktiesības, attiecinājis tos
tikai uz 8. nodaļā minētajām cilvēka pamattiesībām. Tas, ka vēlēšanu tiesības nav minētas
Satversmes 116. pantā, nebūt nenozīmē, ka tās nevar ierobežot.”1*9
Šis secinājums nozīmē, ka Satversmes 116. panta ierobežošana neaptver tās pamattie
sības, kas Satversmes tekstā ietvertas līdz Satversmes 8. nodaļas pieņemšanai.
Satversme līdz Satversmes 8. nodaļas pieņemšanai jau paredzēja atsevišķas pamat
tiesības: "Satversmes 8. un 9. pantā ir noteiktas pilsoņa tiesības vēlēt un tikt ievēlētam
Saeimā. Satversmes 65. pants paredz, ka ne mazāk kā 1/10 vēlētāju var iesniegt Saeimā li
kumprojektu. Satversmes 80. pants nosaka pilsoņu tiesības piedalīties tautas nobalsošanā,
un Satversmes 82. pants paredz pilsoņu vienlīdzību tiesas un likuma priekšā.”150
Attiecīgo pamattiesību ierobežošanas pieļaujamību Satversmes tiesa konstatē, izvēr
tējot Latvijas Satversmes sapulces kā konstitucionālā likumdevēja gribu. Piemēram, at
tiecībā uz vēlēšanu tiesībām Satversmes tiesa secinājusi, ka “Satversmes sapulce, pieņe
mot Satversmes 8. pantu, ir paredzējusi, ka aktīvās vēlēšanu tiesības var ierobežot un šie
ierobežojumi nosakāmi ar likumu.”151
78. Satversmes vienotības principa kontekstā kā konkrētas pamattiesības ierobežo
šanas klauzula var tikt izmantota konstitucionālā norm a, kas pieņem ta pirms attiecīgās
konstitucionālās normas spēkā stāšanās.
Piemēram, Satversmes tiesa iespējas ierobežot Satversmes 92. pantā paredzētās tie
sības uz taisnīgu tiesu pamatojusi ar Satversmes 86. pantu. “Satversmes 86. pants noteic,
ka “tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem šīs tiesības piešķir likums, un tikai likumā
paredzētā kārtībā”. Skatot kopsakarā Satversmes 86. un 92. pantu, secināms, ka ar likumu
var ierobežot tiesības vērsties tiesā.”152
147Satversmes tiesa. 2004-15-0106.07.03.2005.21. punkts.
148Satversmes tiesa. 2010-44-01.20.12.2010.8.2. punkts.
149Satversmes tiesa. 2002-08-01.23.09.2002. Secinājumu daļa.
150 [Kusiņš G.j Atbildes uz ANO Cilvēktiesību komitejas locekļu jautājumiem. Cilvēktiesību Žurnāls, 1996,
Ne. 2,78. lpp.
151Satversmes tiesa. 2002-08-01.23.09.2002. Secinājumu daļa.
152Satversmes tiesa. 2003-04-01.27.06.2003. Secinājumu daļas 1.2. punkts.
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79. Ja iespēja ierobežot kādu Satversmē paredzētu pamattiesību tiek atvasināta Sat
versmes interpretācijas ceļā, tas nenozīmē, ka šādi ierobežojumi var tikt noteikti pat
vaļīgi. Ari šajos gadījumos piem ērojam a Satversmes 116. pantā paredzētā pamattiesību
ierobežošanas metodoloģija.
Satversmes tiesa norādījusi, ka šādos gadījumos “personas pamattiesībām var noteikt
ierobežojumus, lai aizsargātu citas Satversmē garantētas vērtības, tostarp citu personu pa
mattiesības un demokrātisku valsts iekārtu. Tomēr tas nenozīmē, ka šādi ierobežojumi pie
ļaujami jebkādāformā. Satversme kā vienots dokuments prasa, lai tajā garantēto pamattie
sībuierobežojumi tiktu noteikti demokrātiskā valstī pieņemamā veidā, tas ir, ar likumu vai
uz tā pamata. Turklāt ierobežojumi pieļaujami tikai tiktai, ciktāl tie nepieciešami minētā
mērķa sasniegšanai, tas ir, tiem jābūt samērīgiem (proporcionāliem) ar šo mērķi”.153
80. Atsevišķi aplūkojama Satversmes 116. panta otrajā teikumā paredzētā iespēja ie
robežot reliģiskās pārliecības paušanu.
Satversmes 99. pantā paredzētā reliģijas brīvība atbilstoši Latvijas starptautiskajām
saistībām ir ierobežojama tikai daļējL Tādēļ Satversmes 116. pantā precīzi paredzēta ie
spēja ierobežot tikai reliģiskās pārliecības paušanu.154 “Atbilstoši gan Latvijas konstitu
cionālajai normai, gan [..] starptautisko tiesību normām reliģijas brīvība sastāv no divām
daļām- iekšējās ticības, kas attiecas uz personas forum internum un ir absolūta tiesība,jo
katram ir tiesības ticēt vai neticēt, kam tas vēlas, un reliģiskās pārliecības izpaušanas, kas
navabsolūta tiesība. Vēlme rīkoties atbilstoši reliģiskajai pārliecībai vai paust savus reliģis
ks uzskatus balstās reliģiskajā mācībā. No tiesību viedokļa katrā gadījumā ir izvērtējams,
vai konkrētā izpausme ietilpst reliģiskās brīvības tvērumā.”155
“Satversmes 8. nodaļas projekts līdz pat trešajam lasījumam pavēra iespēju ierobežot ne
tikai uzskatu un pārliecības paušanu, bet teorētiski valsts varēja arī pilnībā aizliegt kādus
uzskatus. Trešajā lasījumā šis trūkums tika novērsts, ietverot atrunu 116. pantā, ka attiecī
bauz 99. pantu ierobežot drīkst tikai reliģiskās pārliecības paušanu.“156
Attiecīgais reliģijas brīvības nošķīrum s akceptēts arī Satversmes tiesas praksē, proti,
ari no Satversmes 99. panta, aplūkojot to kopsakarā ar Satversmes 116. pantu, izriet, ka
tiek nošķirts reliģiskās pārliecības iekšējais aspekts (forum internum) un tiesības nodoties
reliģijai jeb reliģiskās pārliecības paušana kā tiesību uz reliģijas brīvību ārējā izpausme
(jorum externum). [..] Saskaņā ar Satversmes 116. pantu ierobežojama ir vienīgi reliģis
kāspārliecības paušana, nevis Satversmes 99. pantā minētās tiesības kopumā. Domas un
apziņas brīvības ārējie aspekti ir cieši saistīti ar Satversmes 100. pantā garantēto vārda brī
vibu un pakļaujami demokrātiskā sabiedrībā nepieciešamiem ierobežojumiem. Tādējādi
domas, apziņas un reliģiskās pārliecības iekšējās izpausmes nav ierobežojamas157
10Satversmes tiesa. 2002-04-03.22.10.2002. Secinājumu daļas 2. punkts.
mNowak M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary. 2nd ed. Kehl am Rhein; Stras
bourg Arlington: Engel, 2005, p. 407.-431; Balodis R. Baznīcu tiesības. Rīga: Reliģijas Brīvības Asociācija,
2002,167.-193. lpp.
15Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 06.05.2010. SKA-160/2010.24. punkts.
Mits M. Satversme Eiropas cilvēktiesību standartu kontekstā. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9/12,
63. lpp.
®Satversmes tiesa. 2010-50-03.18.03.2011.7.1. punkts.
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Savukārt attiecībā uz reliģiskās pārliecības paušanu Satversmes tiesa norādījusi: gļk.
versmi nav dots skaidrojums jēdzien am *reliģiskās pārliecības pau šan a ”, savukārt Kon
vencijas 9. pantā un Pakta 18. pan tā norādīts, ka reliģiskās pārliecības paušana ietver kul
tu piekopšanu, reliģisku un rituālu ceremoniju izpildīšanu un m ācību sludināšanu. ANO
Cilvēktiesību komiteja Vispārējā kom entārā Nr. 2 2 p a r tiesībām u z domu, apziņas un reli
ģijas brīvību [..] norādījusi, ka reliģiskās pārliecības pa u ša n a ietver a rī reliģisko priekšmetu
lietošanu”158

Reliģiskās pārliecības paušanas ierobežošanas nepieciešamību pamatojis viens no
6. Saeimas deputātiem, norādot, ka attiecīgā norm a nepieciešama, lai ierobežotu sāta
niskas orientācijas sektu vai tādu sektu, kuru īstenotie rituāli ir apšaubāmi, darbību.159

4. Ierobežojumu attaisnojamlba
81. Lai varētu izvērtēt, vai valsts noteiktais cilvēktiesību ierobežojums ir attaisnojams,
nepieciešams noskaidrot:
pirmkārt, kāds ir attiecīgās pamattiesības tvērums,
otrkārt, vai valsts rīcība ir kvalificējama kā pamattiesības aizskārums,
treškārt, vai šis aizskārums ir attaisnojams.160
82. Pamattiesības tvērums nozīmē attiecīgās pamattiesības aizsardzības aptverto
“laukumu”. Tiesību piemērotājam, lai varētu izvērtēt, vai noticis pamattiesību aizskā
rums, precīzi jānoskaidro attiecīgās pamattiesības saturs. Tas nozīmē, ka jānoskaidro,
“kurš” tiek aizsargāts un “kas” tiek aizsargāts.161
Pamattiesību saturs noskaidrojams, veicot attiecīgās norm as interpretāciju.162Satvers
mes tiesa ir definējusi virkni kritēriju, kuri ir jāievēro, noskaidrojot Satversmē noteikto
pamattiesību saturu.
Pirmkārt, attiecīgās nodaļas normas ir jāinterpretē tādējādi, kā to darījusi Satversmes
tiesa savos spriedumos. Satversmes tiesas secinājumi par atsevišķu pamattiesību saturu
ir juridiski saistoši, proti, vispārīgi nav pieļaujama Satversmes interpretācija pretēji Sat
versmes tiesas lemtajam.
Otrkārt, Satversmes normu interpretācijā jāvadās no atzinuma, ka Satversme ir vie
nots veselums un tajā ietvertās normas ir tulkojamas sistēmiski.
Treškārt, gadījumos, kad nepieciešams noskaidrot Satversmē ietverto cilvēktiesību
normu saturu, tās tulkojamas pēc iespējas atbilstoši interpretācijai, kāda tiek lietota
starptautisko cilvēktiesību normu piemērošanas praksē.
IMSatversmes tiesa. 2010-50-03.18.03.2011.7.1. punkts.
158Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional H
Uppsala: Iustus Ffirlag, 2001, p. 125.
110Levlts E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasauli un Latviji
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,280. Ipp.
,wTbrpat.
>u Pleps). Pamattiesību konstitucionālā regulējuma ģenēzes ietekme uz Satversmes 8. nodaļas interpreticiju, Grām.: Aktuālās cilvēktiesību aizsardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība. Satversmes tiesas 2M
un 2009. gada konferenču materiālu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010, 36.-43. Ipp. Plašākskat.
Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasauli un Latviji
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi« 2000,265.-277. Ipp.
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atsevišķos gadījumos, uz ko norāda normu formulējumi vai konstitu
likumdevēja griba, Satversme var paredzēt arī plašāku attiecīgās pamattiesības
aizsardzību nekā starptautiskie cilvēktiesību akti. Tādējādi Satversmes piemērotājam jā
pārbauda, vai Satversme negarantē plašāku attiecīgās personas tiesības aizsardzību, nekā
t o p a red z Latvijas starptautiskās saistības.163
83. Kad noskaidrots pamattiesības tvērums, nepieciešams noskaidrot, vai attiecīgā
pamattieslba tikusi aizskarta.
Par pamattiesību aizskārumu uzskatāms mērķtiecīgs pamattiesību ierobežojums.
Taču atsevišķos gadījumos par aizskārumu uzskatāms jebkurš apzināts vai neapzināts
faktisks vai tiesisks kavēklis, kas ierobežo attiecīgās pamattiesības netraucētu ierobežo
šanu.164
Piemēram, izvērtējot tiesību normas atbilstību kādai Satversmē noteiktajai pamattiesibai, jākonstatē, ka norm a ietver Satversmē noteikto pamattiesību ierobežojumu, proti,
aizskar attiecīgās pamattiesības. Ja tiesību norma neregulē pamattiesības tvērumā esošus
jautājumus, ierobežojot personas pamattiesības, uzskatāms, ka likumdevējs nav aizskāris
attiecīgo pamattiesību.165
84. Ja konstatēts, ka pamattiesības tikušas aizskartas, nepieciešams noskaidrot, vai šis
aizskārums ir attaisnojams. Satversmei neatbilstošu pamattiesību pārkāpumu veido tikai
tie pamattiesību aizskārumi, kas nav attaisnojami.
Pamattiesību aizskāruma attaisnojamības pārbaude tiek veikta atbilstoši noteiktai
metodoloģijai, ko paredz pamattiesību ierobežojumu klauzulas.166
85. Attiecīgo pārbaudes metodoloģiju konstitucionālais likumdevējs mēģinājis for
mulēt Satversmes 116. pantā. Šajā norm ā noteikts, ka pamattiesību ierobežojums iespē
jams tikai “likumā paredzētajos gadījumos”. Tāpat pamattiesību ierobežojumam nepie
ciešams leģitīms mērķis - citu cilvēku tiesību, demokrātiskas valsts iekārtas, sabiedrības
drošības, labklājības un tikumības aizsardzība.
Satversmes 116. pantā nav noteikts vēl viens obligāts pamattiesību ierobežojumu pār
baudes kritērijs, proti, nosacījums, ka šāds ierobežojums ir nepieciešams demokrātiskā
sabiedrībā, vai norāde uz samērīguma principu. Priekšlikums normas tekstā ietvert no
rādi uz nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā ticis iesniegts Satversmes 116. panta
apspriešanas gaitā, taču konstitucionālais likumdevējs to noraidījis.
C e tu r tk ā rt,

cionālā

Tomēr šāds konstitucionālā likum devēja lēm um s nav interpretējam s kā tāds, kas lieg
tu attiecīgā kritērija izm antošanu pam attiesību ierobežojum u pārbaudē.167
163Pleps J. Administratīvā procesa tiesā avoti. Grām.: Administratīvais process tiesā. Autoru kolektīvs Dr.iur.
Jautrītes Briedes vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008,47.-50. Ipp.
IMLevits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi" Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,281. Ipp.
165Satversmes tiesa 2006-31-01.14.06.2007.12. punkts.
1(6Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,282. Ipp.
147Sal. Pleps J. Pamattiesību konstitucionālā regulējuma ģenēzes ietekme uz Satversmes 8. nodaļas interpre
tāciju. Grām.: Aktuālās cilvēktiesību aizsardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība. Satversmes tiesas 2008.
un 2009, gada konferenču materiālu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010,37.-39. Ipp.

769

^

______________________I___ __________________. j k f e g & i . . ____

116. pants

Samērlguma princips uzskatāms par vienu no svarīgākajiem demokrātiskas tiesiskas
valsts pamatprincipiem. Tas vispārīgā veidā noteic, ka starp valsts varas darbību, kas
ierobežo personas tiesības un leģitīmās intereses, un mērķi, ko valsts vara ar šo darbību
tiecas sasniegt, ir jābūt saprātīgām attiecībām.168 Kā vispārējs tiesību princips tas saista
arī konstitucionālo likumdevēju.
86. Pamattiesību ierobežojumu pārbaudes metodoloģiju noteic vispārējie tiesību
principi. Lai pārbaudītu, vai valsts rīcība ir attaisnojama, pārbaudes veicējam secīgi jā
piemēro likuma atrunas princips, demokrātiskas valsts iekārtas princips un samēriguma
princips.
Likuma atrunas princips nozīmē, ka personas pamattiesības var tikt ierobežotas tikai
uz Satversmes, likuma, kā arī uz starptautisko tiesību normas pamata.
Demokrātiskas valsts iekārtas princips prasa izvērtēt, vai personas pamattiesību iero
bežojums ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu citu personu tiesības,
demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.
Savukārt samēriguma princips paģērē, lai labums, ko sabiedrība iegūst ar ierobežo
jumiem, kas uzlikti personai, būtu lielāks nekā personas tiesību vai tiesisko interešu ie
robežojums.169
87. Kā norādījusi Satversmes tiesa, lai konstatētu, vai ierobežojumi pamattiesību īs
tenošanai atbilst Satversmes 116. panta prasībām, nepieciešams noskaidrot, vai ierobe
žojumi
pirmkārt, noteikti ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu,
otrkārt, attaisnojami ar leģitīmu mērķi,
treškārt, nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā.170
Pēcāk Satversmes tiesa savā praksē trešo kritēriju vienkāršojusi, pārbaudot nevis ie
robežojuma nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā, bet gan ierobežojuma samērigumu (proporcionalitāti).171, gj
88. Vērtējot pamattiesību ierobežojumu, nepieciešams ņemt vērā pamattiesību būtī
bas garantiju, proti, neviens ierobežojums nevar iet tik tālu, ka tiktu aizskarta attiecīgās
pamattiesības būtība.1721
Lai ari attiecīgais princips nav formulēts Satversmes tekstā, tas izriet no Satversmes
1. panta. Arī Satversmes tiesa akcentējusi pārbaudes veicēja pienākumu pārliecināties,
°vai nosacījumi neierobežo šīs tiesības tādā apjomā, ka ir skarts to kodols un tiek atņemta
to efektivitāte”.173
168Levits E. Samēriguma princips publiskajās tiesībās - jus commune europaeum un Satversmē ietvertais kon
stitucionāla ranga princips. Likums un Tiesības, 2. sējums, 2000, Nr. 9 (13), 262.-263. Ipp.
169Vispārējo tiesību principu formulējumus sal. ar Administratīvā procesa likuma 11., 12. un 13. pantu.
170 Satversmes tiesa. 2000-03-01. 30.08.2000. Secinājumu daļas 5. punkts; Satversmes tiesa. 2001-16-01.
04.06.2002. Secinājumu daļas 1. punkts.
171Satversmes tiesa. 2002-01-03.20.05.2002. Secinājumu daļa.
172Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu - Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9/12,
39.1pp.
173Satversmes tiesa. 2002-08-01.23.09.2002. Secinājumu daļa.
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5. Ierobežojum u tiesiskais pamats
89. Pamattiesību ierobežojum iem jābūt noteiktiem ar pienācīgā kārtībā pieņemtu li
kumu.174Tas nozīm ē, k a p ar pam attiesību ierobežojumiem demokrātiskā tiesiskā valstī
visupirms jālemj pašam likum devējam .
Līdz ar to pam attiesību ierobežojum i atbilstoši būtiskuma teorijai piekrīt likumdevē
ja izlemšanai.175 Tādēļ v ar uzskatīt, ka pamattiesību ierobežojumi ir pietiekami būtisks
jautājums, lai par tiem izšķirtos pats likumdevējs.176
90. Demokrātiskās tiesiskās valstīs var būt atšķirīga izpratne par to, cik precīzi li
kumdevējam jānoteic pam attiesību ierobežojumi un vai attiecīgā jautājuma izlemšana ir
deleģējama citām institūcijām .
Vācijas konstitucionālajās tiesībās likuma atruna veidota komplicēti, pieļaujot dife
rencētu dažādu pamattiesību ierobežošanas kārtības noteikšanu.177 Savukārt Igaunijas

Augstākā tiesa secinājusi, ka pamattiesību ierobežojumi var tikt noteikti tikai ar aktu,
kuram ir likuma spēks, proti, formālu likumu.178
91. Satversmes tiesa secinājusi, ka Satversmē noteikto pamattiesību gadījumā “7ikums”var būt ne tikai parlamenta izdots akts, bet arī cits vispārsaistošs (ārējs) normatīvs
akts, piemēram, valdības noteikumi. [Līdz ar to] vārds “likums” ietver ne tikai Saeimas
pieņemtus likumus, bet arī citus vispārsaistošus (ārējus) normatīvos aktus, ja vien tie at
bilst [noteiktiem] kritērijiem”.179
Pilnvarojums likumdevējam ierobežot personas pamattiesības pieļauj, ka, pamatojo
ties uz likumdevēja speciāli piešķirtām tiesībām, pamattiesību ierobežošanu var veikt arī
izpildu varas un tiesu varas institūcijas likumā noteiktajā apjomā.180
Parasti likumdevējs var ar likumu pilnvarot atsevišķus pamattiesību ierobežojumus
noteikt ar zemāka juridiskā spēka ārējiem normatīvajiem aktiem, kas tiek izdoti, pama
tojoties uz speciālu deleģējumu.
92. Uz likuma pamata noteiktajiem ierobežojumiem jābūt noteiktiem, pamatojoties
uz likumu, publicētiem vai citādā veidā pieejamiem un pietiekami skaidri formulētiem,
lai adresāts varētu izprast savas tiesības un pienākumus, kā ari tam jāatbilst tiesiskas
valsts principiem.181
Tāpat šādiem ierobežojumiem jāatbilst tiesiskuma principam, proti, izpildvarai pie
šķirtās pamattiesību ierobežošanas tiesības nevar tikt noteiktas kā neierobežota vara.182
Tas izvirza noteiktas prasības arī likuma normai, kas pilnvaro citu valsts varas institūciju
174Satversmes tiesa. 2000-03-01.30.08.2000. Secinājumu daļas 5. punkts.
175Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2010. gada 18. janvāra viedoklis par Saeimas apstipri
nājuma nepieciešamību liela apjoma aizņēmumu saņemšanai Jurista Vārds, 2010.2. februāris, Nr. 5 (600),
28. lpp. Viedokļa 26.-28. punkts.
17sSatversmes tiesa. 2005-03-01-06.21.11.2005.7 .10. punkts.
l77Vildbergs H.J., Messeršmits K., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valsti. Vācu konstitucionālo un administratīvo
tiesībupamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004,248. lpp.
,
^Igaunijas Augstākā tiesa. III-4/A-2/94; 3-4-1-3-97. i
ļ” Satversmes tiesa. 2002-01-03.20.05.2002. Secinājumu daļa.
ļMPlakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.8. aprīlis, Nr. 14 (272), 6. lpp.
‘“ Satversmes tiesa. 2002-01-03.20.05.2002. Secinājumu daļa.
182Turpat.
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ierobežot personas pamattiesības. Likumdevējam pašam jānosaka konkrēts ierobežoju
m a noteikšanas mērķis un apjoms, lai šīs pilnvaras netiktu pilnībā atstātas pilnvarotās
institūcijas kom petencē.183
Arī Satversmes tiesa norādījusi, ka “likumam pietiekami skaidri jānosaka kompe
tentām institūcijām doto pilnvaru apjoms un to īstenošanas veids, ņemot vērā noteik
tā līdzekļa leģitīmo mērķi, lai sniegtu indivīdam adekvātu aizsardzību pret patvaļīgu
iejaukšanos.”184
Speciālā deleģējuma gadījumos likumdevēja izvēlētajam formulējumam jāpievērš
īpaša uzmanība: “Tiesību normai, ar kuru likumdevējs pilnvaro Ministru kabinetu nore
gulēt Satversmē noteikto personas pamattiesību īstenošanas kārtību vai ierobežojumus šo
tiesību īstenošanai, ir jabūt skaidrai un precīzai. Nav pieļaujama personas pamattiesību
ierobežošana, atsaucoties uz neskaidru vai pārprotamu likumdevēja pilnvarojumu. Ja li
kumdevēja pilnvarojuma apmērs rada šaubas, Ministru kabinetam šis pilnvarojums jāīste
no, iespēju robežās izvairoties no personas pamattiesību ierobežošanas, ja uz ierobežojumu
nepieciešamību nav tieši norādīts pilnvarojošajā normā.”1*5
93. Izvērtējot, vai ierobežojums noteikts ar likum u, jāpārbauda, vai attiecīgais iero
bežojums noteikts ar tiesību norm u, kas pieņem ta, ievērojot tās pieņemšanai noteikto
procesuālo kārtību. “Tiesību normas pieņemšanas kārtības ievērošana ir tiesību normas
spēkā esamības priekšnoteikums. Tāpēc visupirms jāizvērtē, vai šī kārtība ir ievērota.”166
Likuma norm as atbilstības Satversmei procesuālā nozīm ē pārbaude jāveic visos ga
dījumos, proti, pārbaudes veicējam visos gadījum os jāpārbauda, vai attiecīgā norma ir
pieņem ta un izsludināta Satversmē noteiktajā kārtībā.187 Kā norādījis Edgars Pastars,
u[l]ai pārliecinātos par atbilstību [Satversmes 64. pantam, kurā ietverts likumdošanas tie
sību sadales princips] jau izskatāmā lietā, tiesai nav jāgaida pieteikuma papildinājums.
Tiesa nedrīkst norobežoties no apstrīdētās normas atbilstības izvērtēšanas [šim pantam].
Tas ir tiesas pienākums”.188
Tiesību norm a uzskatāma par Satversmei neatbilstošu, ja tās pieņem šanā vai izsludi
nāšanā pieļauti būtiski procesuālie pārkāpum i. Satversmes tiesa norādījusi, ka par bū
tisku procesuālo pārkāpum u var tikt uzskatīti tādi pārkāpum i, kuru rezultātā pieņemtu
citādu, nevis tādu lēm um u, kāds būtu bijis, ja procedūra tiktu ievērota. Tāpat būtisks
procesuālais pārkāpum s ir sabiedrības līdzdalības pienācīga nenodrošināšana un citu
tiesiskas valsts principu pārkāpum i.189
94. Demokrātiskā tiesiskā valstī pam attiesību ierobežojum iem ar likumu jātiek no
teiktiem vispārēji. Nav pieļaujams, ka likumdevējs ierobežo konkrētas personas tiesības,
pieņem ot attiecīgu tiesību norm u.
183Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.8. aprīlis, Nr. 14 (272), 6. lpp.
184Satversmes tiesa. 2002-01-03.20.05.2002. Secinājumu daļa.
185Satversmes tiesa. 2005-03-0306.21.11.2005.10. punkts.
186TVirpat, 10.4. punkts.
187Neimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika. Rīga: Aut. izd., 2004,31.-32., 69. lpp.
188Pastars E. Prasījuma robežu ievērošana Satversmes tiesā. Jurista Vārds, 2007.31. jūlijs, Nr. 31 (484), 4. lpp189SaL Satversmes tiesa. 2006-38-03.26.04.2007.14. punkts.

772

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības

Savulaik Valsts Cilvēktiesību birojs īpaši uzsvēris, ka “nevienaspersonas tiesības nevar
tikt ierobežotas ar likumu, kas attiecināms tikai uz vienu personu. Visiem likumiem, kuri
nosaka personas tiesību ierobežojumus, ir jābūt vispārējiem un attiecināmiem uzjebkuru
indivīdu.190
Konkrētas personas pamattiesības var tikt ierobežotas ar īpašu konstitucionālā li
kumdevēja lēm um u. Tom ēr šajos gadījumos likumdevējs ir saistīts ar tiesiskas valsts
principiem un nevar rīkoties patvaļīgi. Piemēram, Satversmes 105. panta ceturtais tei
kums pilnvaro likum devēju konkrētu nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu veikt
ar atsevišķu likumu.
95. Ja konstatēts, ka pamattiesību ierobežojums nav noteikts ar tiesību normu, kas
pieņemta pienācīgā kārtībā, attiecīgais ierobežojums atzīstams par neatbilstošu Satvers
mes 64. pantam .191
“Japamattiesību ierobežojums nav noteikts ar likumu, tad tas neatbilst Satversmei™
Kānorādījis Augstākās tiesas Senāts: “Konstatējot, ka pamattiesības ierobežojums nav no
teikts uz likuma pam ata, tiesai tālāk nav jāvērtē, vai ierobežojums nepieciešams demokrā
tiskā sabiedrībā un vai tas būtiski skar pieteicēja pamattiesību. Pamattiesību īstenošanas
prettiesiska liegšana, iestādei neizdarot tiesiskuma un samētīguma apsvērumus, per se ir
būtisks cilvēktiesību pārkāpums.”193
96. Prasība, lai pam attiesību ierobežojums būtu noteikts ar likumu, ietver sevī pra
sību pēc noteiktas pam attiesības ierobežojošas tiesību normas kvalitātes. “Ierobežojošai
normai jābūt izdotai, pamatojoties uz likumu, publicētai vai citādā veidā pieejamai, lai
indivīdam kļūtu zinām i viņam uzliktie pienākumi un savām pamattiesībām uzliktie iero
bežojumi. [..] normām jābū t skaidrām un savstarpēji atbilstošām, kā arī precīziformulē
tām un publicētām!1194
Arī Satversmes tiesa norādījusi, ka jāpārbauda, vai “tiesību norma irpietiekami skaid
ra, lai indivīds varētu paredzēt tās piemērošanas sekas”.195
Pamattiesības ierobežojošās tiesību normas kvalitātes prasības Satversmes sistēmā
noteic Satversmes 90. pants.196 Šī konstitucionālā norma prasa, lai tiktu nodrošināta li
kumu un citu norm atīvo aktu publiska pieejamība, kā ari lai pieņemtās tiesību normas
būtu pietiekami skaidras u n saprotamas.197
Ja tiek secināts, ka tiesību norm a nav formulēta atbilstoši šīm prasībām, tā atzīstama
par neatbilstošu Satversmes 90. pantam.
97. Latvijas tiesību zinātnē kategoriski secināts, ka izpildu varas un tiesu varas pat
stāvīga pamattiesību ierobežošana ir nepieļaujama.198Šāds secinājums izdarīts ari tiesu
150Valsts cilvēktiesību biroja 1997. gada 25. jūlija vēstule Nr. 1-147/83 Saeimas Latvijas Republikas Satversmes
otrās daļas “Par cilvēktiesībām” izstrādes komisijai. Nepublicēts materiāls.
1,1Pastars E. Prasījuma robežu ievērošana Satversmes tiesā. Jurista Vārds, 2007.31. jūlijs, Nr. 31 (484), 3.-4 lpp.
192Satversmes tiesa. 2002-01-03.20.05.2002. Secinājumu daļa
1,3Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. 08.09.2008. SKA-575/2008.11. punkts.
mPlakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.15. aprīlis, Nr. 15 (273), 10. lpp.
195Satversmes tiesa. 2004-15-0106.07.03.2005.22. punkts.
jļiPleps J. Satversmes 90. pants. Jurista Vārds, 2008.22. janvāris, Nr. 3 (508), 10-12. lpp.
^Satversmes tiesa. 2006-12-0.20il2.2006.16. punkts.
98Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.8. aprīlis, Nr. 14 (272), 6. lpp.
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praksē: “Lai ierobežotu personas pamattiesības, pirm ām kārtām ir nepieciešams, lai attie
cīgais ierobežojums būtu noteikts ar likumu. Personas pam attiesības nevar tikt ierobežotas
ar analoģijas palīdzību tiesību tālākveidošanas ceļā!*199

Šis secinājums pilnībā attiecināms uz izpildvaras institūcijām, proti, varas dalīšanas
un tiesiskuma princips liedz šīm institūcijām patstāvīgi noteikt personas pamattiesību
ierobežojumus bez skaidra un precīza likumdevēja lēmuma.200 Savukārt, ņemot vērā
tiesnešu tiesību doktrīnas attīstību Latvijas tiesiskajā sistēmā, var pieļaut, ka tiesas kon
krētos gadījumos formulē tiesību noteikumus, uz kuru pamata var tikt ierobežotas per
sonu pamattiesības.201

6. Leģitīmais m ērķis
98. Jebkuram pamattiesību ierobežotājam ir skaidri jāatklāj pamattiesību ierobežo
šanas mērķis un nepieciešamība, proti, jāpierāda, ka patiešām pastāv apstākļi, kuru dēļ
pamattiesību ierobežošana ir nepieciešama.202
Kā norādījusi Satversmes tiesa, tad “nosakot ierobežojumus cilvēka pamattiesībām,
pienākums uzrādīt un pam atot šāda ierobežojuma leģitīmo mērķi Satversmes tiesas pro
cesā visupirms gulstas uz institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu”.203 Tomēr gadījumos,

kad pamattiesību ierobežotājs nespēj pamatot attiecīgo ierobežojumu nepieciešamību,
pārbaudes veicējam pašam jāpārbauda, vai attiecīgajā gadījumā pamattiesību ierobežo
jumam nav konstatējams leģitīms mērķis.
99. Pamattiesību ierobežojums ir pieļaujams tikai gadījumos, kad tas atbilst “leģitī
mam mērķim, kuru valsts vēlas sasniegt, nosakot šo ierobežojumu”204 - nodrošināt citas
konstitucionālās vērtības aizsardzību.
“Ikviena pamattiesību ierobežojuma pam atā ir jā b ū t apstākļiem un argumentiem,
kādēļ tas vajadzīgs, proti, ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu - leģitīma mērķa labadg j

100. Satversmes 116. pantā izsmeļoši uzskaitīti leģitīmie mērķi, kuru dēļ ir pieļau
jams ierobežot personas pamattiesības. Šādi leģitīmie mērķi Satversmes sistēmā ir tikai
pieci.206
Satversmes tiesa norādījusi, ka, “nosakot kādus ierobežojumus personas tiesībās, tiem
jābūt attaisnojamiem ar leģitīmu mērķi: citu cilvēku tiesības, demokrātiska valsts iekārta,
sabiedrības drošība, labklājība, tikumība ”.207
199Administratīvā apgabaltiesa. AA347-04/5.10.08.2004.14. punkts.
200Plašāk skat Levits E. Samērīguma princips un obligātais administratīvais akts. Jurista Vārds, 2007.27. marts,
Nr. 13 (466), 1.-4. lpp.
201 Plašāk skat Sniedzīte G. Tiesnešu tiesību jēdziens, evolūcija un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā.
Pieejams: https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=l &fn-F372913737/Ginta Sniedzite 2010.pdf.
202Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.15. aprīlis, Nr. 15 (273), 10. lpp.
203Satversmes tiesa. 2005-16-01.08.03.2006.14. punkts.
204Satversmes tiesa. 2002-21-01.20.05.2003. Secinājumu daļas 2. punkts.
205Satversmes tiesa. 2005-19-01.22.12.2005.9. punkts.
206Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,284. lpp.
207Satversmes tiesa. 2002-18-01.05.03.2003. Secinājumu daļa.
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Vērtējot, vai pamattiesību ierobežojumam ir leģitīms mērķis, pārbaudes veicējam jā
spēj konkretizēt Satversmes 116. pantā minētos mērķus, kas formulēti kā nenoteikti tie
s īb u jēdzieni, lai pārliecinātos, ka tie aptver tos likumdevēja mērķus, kuru dēļ attiecīgais
pamattiesību ierobežojums noteikts.
Satversmes 116. pantā minētos leģitīmos mērķus vispārīgi iespējams izmantot, lai
pamatotu ikvienas Satversmē noteiktās pamattiesības ierobežošanu. Tomēr šajos gadīju
mos atbilstoši Satversmes labvēlības starptautisko tiesību priekšā principam jāņem vērā,
kādu leģitīmo mērķu dēļ Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas pieļauj attiecīgo
pamattiesību ierobežošanu.208
101. “Noteicot personas pamattiesību ierobežojumus, lai aizsargātu citas konstitucio
nāla ranga vērtības, likumdevējam ir jāizvēlas viens - pats piemērotākais un efektīvākais
ierobežojums. [Ja] likumdevējs viena un tā paša leģitīmā mērķa sasniegšanai ir paredzējis
divus dažādus ierobežojumus [un] leģitīmā mērķa sasniegšanujau nodrošina [pirmais ie
robežojums], papildu prasībai [..] nav leģitīma mērķa.”209
102. Satversmes tiesa īpaši norādījusi, ka pamattiesību ierobežotāji nevar formulēt
jaunus leģitīmos mērķus.
Piemēram, Satversmes tiesa norādījusi: “Satversmei neatbilstošas tiesību normas
“efektīva izpilde” nevar tikt uzskatīta par normas leģitīmu mērķi. [..] Nav attaisnoja
ma atsaukšanās uz tiesiskās vienlīdzības principu kā pamatojumu antikonstitucionālas
normas piemērošanai. Tiesiskas valsts mērķis nevar būt prettiesisku normu vienlīdzīga
piemērošana!7210
103. Likumdevējam ar pamattiesību ierobežojumiem jānodrošina visu personu pa
mattiesību efektīva un netraucēta īstenošana. Tā kā dažādu personu atšķirīgas pamattie
sības var savstarpēji konfliktēt, likumdevējam tās saprātīgi jālīdzsvaro, nepieciešamības
gadījumā nosakot attiecīgus pamattiesību ierobežojumus.
Šādos gadījumos citu personu tiesību aizsardzība uzskatāma par leģitīmu mērķi, kura
dēļ var tikt noteikti atsevišķu personas pamattiesību ierobežojumi.
104. Personas pamattiesības pieļaujams ierobežot, lai aizsargātu demokrātisku valsts
iekārtu. Šādus ierobežojumus var noteikt, lai novērstu darbības, kas vērstas uz demokrā
tiskas valsts iekārtas likvidāciju vai traucēšanu.211
Demokrātiskas valsts iekārtas aizsardzība kā leģitīms mērķis sevī ietver nacionālās
drošības un Latvijas teritoriālās vienotības aizsardzību.212
Atbilstoši Nacionālās drošības likuma 1. panta pirmajai daļai nacionālā drošība ir
stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā in
tegritāte, sabiedrības brīvas attīstības perspektīva, labklājība un stabilitāte.213Nepiecieša
mība nodrošināt šādu stāvokli attaisno atsevišķu personas pamattiesību ierobežošanu.
208Mits M. Satversme Eiropas cilvēktiesību standartu kontekstā. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 9/12,
64.-68. lpp.
209Satversmes tiesa. 2006-03-0106.23.11.2006.33.2. punkts.
"Satversmes tiesa. 2004-21-01.06.04.2005.10.2. punkts.
1Satversmes tiesa. 2002-21-01.20.05.2003. Secinājumu daļas 3.1. punkts.
Satversmes tiesa. 2000-03-01.30.08.2000. Secinājumu daļas 7. punkts.
213Nacionālās drošības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2000.14. decembris, Nr. 473/476.
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Satversmes tiesa īpaši uzsvērusi, ka latviešu valodas kā valsts valodas aizsardzība un tās
lietošanas nostiprināšana ir dēsi saistīta ar demokrātiskas valsts iekārtas aizsardzību.1“
Līdz ar to demokrātiskas valsts iekārtas aizsardzība sevī ietver demokrātiskas sabied
riski politiskās iekārtas un atbilstošas tiesiskās iekārtas, kas balstās uz tiesiskas valsts
principiem, aizsardzību. Jāņem arī vērā, ka Satversme nav politiski neitrāla. Tā aksiamātisfed formulē, ka Latvija ir demokrātiska valsts.115
Šajā kontekstā jāņem vērā Satversmes tiesas izdarītais secinājums, ka mtilvēktiesiba$
nedrīkst tik t izm an totas p re t dem okrātisko va lsts iek ā rtu k ā tā d u . A tbilstoši pašaizsargājošās dem okrātijas prin cipam , dem okrātiskā valsts iek ā rta ir jā a izs a rg ā p re t mēģinājumiem
to likvidēt va i traucēt tās spēju fu n k c io n ē t” '* Tas nozīm ē, ka Satversme paredz “aizsar
gāties spējīgas demokrātijas” principu, kas jāņem vērā, vērtējot noteiktos pamattiesību
ierobežojumus.117
105.
Sabiedrības drošība kā leģitīmais m ērķis tradicionāli orientējas uz nepiecieša
mību nodrošināt pamattiesībās konkretizētās piecas pam atvērtības - cilvēka dzīvību,
brīvību, veselību, godu un īpašumu. Sabiedrības drošība nodrošinām a nevis atsevišķa
personu interesēs, bet gan publisko interešu aizsardzībai.118
Ari Satversmes tiesa norādījusi, ka "jēdziena *!sa b ie d rīb a s drošība* saturs demokrātis
kās valstis ir orientēts u z pu blisko interešu a izsa rd zīb u “ 2W
Tāpat Satversmes tiesa secinājusi, ka sabiedrības drošība kā regulējuma leģitīmais
mērķis ir saistāma ar demokrātiskās valsts iekārtas aizsardzību u n atzīstams par pieļau
jamu galvenokārt tādos gadījumos, kad tiek skarti jautājum i par valsts vai sabiedrības
drošības apdraudējumiem.
Lai pamattiesību ierobežošanā varētu atsaukties uz sabiedrības drošību kā tiesiskā
regulējuma leģitīmo mērķi, jāpārbauda, vai konstatējama objektīvi pastāvoša vai poten
ciāli iespējama saikne starp konkrēta tiesiskā regulējum a pieņem šanu un sabiedrības
drošības stiprināšanu, drošības apdraudējuma novēršanu vai mazināšanu.

Satversmes tiesa īpaši uzsvērusi, ka salīdzinājumā ar Satversmes 116. pantā paredzēto
nosacījumu "citu personu tiesības” “sabiedrības drošībai” kā tiesiskā regulējuma leģitī
majam mērķim ir stingrāki izmantošanas priekšnoteikumi.220
"Sabiedrībasdrošība1"sevī ietver publisko interešu nodrošināšanu. Šisjēdziens demokrā
tiskāvalstī nozīmē cilvēka dzīvības, brīvības, veselības, goda un īpašuma aizsardzību.“1
** Satversmes tiesa. 2001-04-0103.21.122001. Secinājumu daļas 3 2 punkts.
115Levits E Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasauli un
Dr. Inetas ZiemeJes redakcijā. Rīga: Izglītības so|i. 2000,285.-286. lpp.
Satversmes tiesa. 2000-03-01.30.08J2000. Tiesnešu Aivara F-ndaņa, Jura jjelāgina un Anitas Usackasatst6oaas.GiinL:LatYgas Republikas Satversmes tiesas sphedumL 1999.-2000. Rīga: Tiesu namu aģentu».
2002.124. lpp. Atsevišķo domu 8 punkts.
m Satversmes tiesa. 2005-24-01.11.04.2006.11.1. punkts.
* Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaule tat
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,286. lpp.
m Satversmes tiesa. 2004-17-01.2601.2005.13. punkts.
“ Satversmes tiesa. 2010-01-01.07.102010.123. punkts.
M Satversmes tiesa. 2000-03-01.30.082000. Tiesnešu Aivara Endnna. Jura fctegina un Anitas 1Rados atse
višķas domas. G tim z Latvjos RepublAas Satversmes tiesas spriedumi. 1999.-2000 Rīga: Tiesu namu aģentūra.
2002.125. lpp. Atsevišķo domu 8. punkts.
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106.
Egils Levits norādījis, ka sabiedrības labklājība kā In tīm s mērķis visupirms ap
tver sabiedrības kopējās materiālās labklājības aspektus. Tādēļ ar šo leģitīmo mērķi pie
ļaujams attaisnot dažādus pasākumus, kas vērsti uz sabiedrības kopējo materiālo labumu
palielināšanu vai pārdalīšanu starp sabiedrības locekļiem.
Sabiedrības labklājība ietver arī nemateriālus aspektus, kas nepieciešami pēc iespē
jas harmoniskākas sabiedrības funkcionēšanai. Tāpat sabiedrības labklājība var attaisnot
pasākumus, lai nodrošinātu latviešu valodas kā valsts valodas dominand sabiedrībā. To
mēr nemateriālo aspektu ietveršanā sabiedrības labklājības jēdzienā jāievēro maksimāla
piesardzība, jo sabiedrības konsenss un harmonija demokrātiskā iekārtā ir tikai relatīvas
vērtības.222

Egila Levita piedāvāta sabiedrības labklājības interpretācija ietekmējusi Satversmes
tiesas praksi. Satversmes tiesa atzinusi: "Jēdziens "sabiedrības labklājība*, bez šaubām,
visupirms a p tv e r sa b ie d rīb a s kopējās

materiālās labklājības aspektus, pie kuriem pieder

dažādi p a sā k u m i, k a s vērsti u z sabiedrības kopējo materiālo labumu palielināšanu vai
pārdalīšanu sta r p sa b ie d rīb a s locekļiem. "Tačujēdziens'sabiedrības labklājība' aptver arī
nemateriālus aspektus, k a s nepieciešam i pēc iespējas harmoniskākai sabiedrībasfunkcio
nēšanai” /.j."223 T ā p a t S a tversm es

tiesa piekritusi, ka “ietverot jēdzienā *sabiedriskā lab

klājība" a rī n em a teriā lo s aspektus, tomēr jāievēro maksimāla piesardzība, jo sabiedrības
konsenss un h a rm o n ija dem o k rātiskā iekārtā ir tikai relatīvas vērtības

Līdzīgi Satversmes tiesa atzinusi, ka latviešu valodas ietekmespalielināšana veicinātu
sabiedrības integrāciju un nodrošinātu harmonisku sabiedrībasfimkdonēšanu, kas ir bū
tisks sabiedrības labklājības priekšnoteikums
Sabiedrības labklājības aizsardzība kā leģitīms mērķis īpašu norimi iegūst ekonomis
kās lejupslīdes apstākļos. Šajā kontekstā sabiedrības labklājības aizsardzība ir besi sais
tīta ar sodāli atbildīgas valsts principa īstenošanu.
Satversmes tiesa īpaši norādījusi: "No sociāli atbildīgas valsts principa izriet valstspie

nākums izveidot ilgtspējīgu un sabalansētu politiku sabiedrības labklāpbas nodrošināša
nai Vaktij ir jāsamēro ar savāni ekonomiskajām iespējām ne tikai personas tiesības sociā
lajā jomā, bet arī nepieciešamība nodrošināt visas sabiedrības labklāņbu un jārada tāds
tiesiskais regulējums, kas būtu vērsts uz valsts ilgtspējīgu attīstību Ekonomiskās lejupslīdes
apstākļos, izvērtējot apstrīdētās normas atbilstību Satversmei un vispārējiem tiesību prin
cipiem, par kritēriju kalpo tas, vai likumdevēja izraudzītais risinājums ir sociāli atbddīgk
Sociāli atbildīgs risinājums ir tāds risinājums, kura rezultātā atsevišķu personu tiesiskās
intereses tiek saskaņotas ar visas sabiedrības interesēm. Tāpēc irjāvērtē likumdevēja izrau
dātie līdzekļi saudzējošas pārejas perioda nodrošināšanai kopsakara ar nepieaešandbu
vispār nodrošināt līdzsvaru starp valsts ekonomiskajām iespējām un visas sabiedrības Ubklājtbu Sociāli atbildīgs risinājums šādos apstākļos var tikt balstīts ne tikai uz saudzējoša
Perioda noteikšanu pārejai uz jauno tiesisko regulējumu, bet arī uz to, ka vienlaikus ar
20 levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvija. Grām.: GhvfcfMriiar ftaair m Uttiļk
Dt Inetas Ziemdes redakcijā. Rīga: Izglītības sbļĻ 2000,286.-287. | | |
“ Satversmes tiesa. 2006-30-03.02.05J007.16. punkts.

1,1Satversmes tiesa. 2002-21-01.20.052003. Secinājumu daļas 3 i punkts.
13Satversmes tiesa. 2003-02-0106.05.062003. Sedn*jumu daļasl punkts.
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izmaiņām normatīvajos aktos tiek paredzēta iespēja personai īstenot tās tiesības, ko valsts
tai reiz piešķīrusi, atbilstoši valsts finansiālajām iespējām.”226
107. Sabiedrības tikumība kā leģitīms mērķis aptver sabiedrībā valdošās sociālās un
ētiskās normas, par kurām pastāv konsenss, ka tās ir nepieciešamas sabiedrības harmo
niskai funkcionēšanai. Attiecīgās normas nav tiesību normas, bet gan uzvedības notei
kumi, kas var mainīties laika gaitā un būt atšķirīgi dažādās vietās un kultūrās.227
"Tikumība ir sabiedrības ievērojama vairākuma priekšstati par to, kas ir laba un parei
za cilvēku uzvedība un cilvēku savstarpējās attiecības. No šīs definīcijas izriet, ka tikumības
jēdziens laika gaitā mainās. Uzvedība, kas pirms simts gadiem bija ārpus tikumības jēdzie
na, šodien sabiedrības priekšstatu maiņas rezultātā lielā daļā sabiedrības ir akceptēta un
nav pretrunā ar tikumības jēdzienu. Vienkāršs piemērs: mūsdienu peldkostīmi pirms simts
gadiem noteikti būtu izsaukuši sašutumu sabiedrībā, policija šādu rīcību uzskatītu par ne
tikumīgu. Cits piemērs: pirmslaulību attiecības 19. gadsimtā bija liela problēma, bet šodien
nereģistrētas partnerattiecības lielākajā daļā sabiedrības netiek uzskatītas par īpaši netiku
mīgām. Šie piemēri skaidri parāda, kā mainījies tikumības jēdziens līdz ar sabiedrības attīs
tību. Atbildot uz jautājumu par to, kas tikumības jēdzienu interpretē, jāsaka, ka tā ir visa
sabiedrība. Protams, var būt cilvēki, kuri uzskata, ka lietas, kas lielai daļai sabiedrības nav
pieņemamas, ir akceptējamas, bet, ja tā ir neliela minoritāte, tas netiek ņemts vērā tikumības
jēdzienā. Tātad tikumības jēdzienā svarīga ir lielākā sabiedrības daļa un tās uzskati.”226
Pamattiesību ierobežošanas kontekstā nepieciešams ņemt vērā, ka sabiedrības tikumī
bas kā leģitīma mērķa pielietojumam Satversmes 116. pantā atliek maza nozīme, jo to varē
tu attiecināt tikai uz pasākumiem, kuru mērķis ir ierobežot prostitūciju, rupjus sabiedrības
pieklājības pārkāpumus, vardarbības attēlojumus un propagandu plašsaziņas līdzekļos.229

7. Nepieciešamība dem okrātiskā sabiedrībā
108. Atbilstoši starptautisko cilvēktiesību normām un dažādu valstu konstitucionālo
tiesu praksei, pamattiesību ierobežojums ir pieļaujams, ja tas ir nepieciešams demokrā
tiskā sabiedrībā.
Nepieciešamība demokrātiskā sabiedrībā ir nacionālajās tiesībās stingrākais, bet juri
diskajā pārbaudē - visgrūtāk argumentējamais kritērijs, lai pārbaudītu, vai pamattiesību
ierobežojums ir attaisnojams. Kā norādījis Egils Levits, tas ir ideoloģisks kritērijs, kas
nosaka “līdzsvaru” starp personas un sabiedrības interesēm noteiktā vēsturiski politiskā
sabiedrības modelī - Rietumu demokrātijā.230
226Satversmes tiesa. 2009-44-01.15.03.2010.22. punkts.
227Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,287. lpp.
228Sedliņa I. Vairākuma priekšstati un minoritātes tiesības. Intervija ar Egilu Levitu, Eiropas Kopienu tiesas
tiesnesi. Pieejams: http://www.politika.Iv/temas/cilvektiesibas/l0603/.
229Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,287.-288. lpp.
230Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000,288. lpp. Plašāk skat. Mits M. European Convention
on Human Rights in Latvia. Impact on Légal Doctrine and Application of Légal Norms. Lund: Media Tryck,
2010, p. 159.-163.
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Lai konstatētu, ka pamattiesību ierobežojums ir nepieciešams demokrātiskā sabied
rībā, ierobežojumam jābūt sociāli nepieciešamam, proti, jāpastāv sociāli neatliekamai
vajadzībai, kā arī ierobežojumam jābūt samērīgam.231
109. Nepieciešamības demokrātiskā sabiedrībā satura analīzei plaša uzmanība veltīta
Satversmes tiesas tiesnešu Aivara Endziņa, Jura Jelāgina un Anitas Ušackas atsevišķajās
domās:
“Turklāt par proporcionāliem atzīstami vienīgi tādi ierobežojumi, kas ir nepieciešami
demokrātiskā sabiedrībā. Un īpašības vārds “nepieciešams” šajā gadījumā nav sinonīms
vārdam “saistošs”, tam nav arī tās “elastīgās” variēšanas iespējas kā vārdiem “pieļaujams”,
'!saprātīgs” vai “vēlams”. Šis vārds drīzāk nozīmē “neatliekamu sociālu vajadzību” [..] De
mokrātiskā sabiedrībā p a r sociāli nepieciešamiem var tikt atzīti tikai tādi ierobežojumi,
kas atbilst tiesiskas valsts principiem. Tie vērtējami konkrētās vēsturiski politiskās sistēmas
ietvaros, tomēr nepilnības demokrātijas attīstībā [..] pašas par sevi nav pamats, lai atkāptos
no tiesiskas valsts principiem. Jaunās demokrātijas, arī Latvija, nedrīkst uzskatīt pašreizējo
demokrātijas attīstības stadiju valstī par absolūtu mērauklu, tām jāorientējas uz attīstīto
Rietumvalstu demokrātijas standartiem. Nepamatoti cilvēktiesību ierobežojumi nevis stip
rina demokrātiju, bet vājina to. Neviena valsts nedrīkst orientēties uz esošo situāciju kā
pašpietiekamu, bet tai jāņem vērā citu Eiropas Padomes dalībvalstu pieredze.>>232
Tāpat Satversmes tiesas tiesneši secināja, ka “jēdziens “nepieciešamība demokrātiskā
sabiedrībā” nosaka līdzsvaru starp sabiedrības un indivīda interesēm Rietumu demokrāti
ja. Ierobežojumi ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, ja tie ir sociāli nepieciešami un
samērīgi. [..] Gan likumdevējam, gan Satversmes tiesai bija jāizvērtē, vai ievērots samērīgums un vai ierobežojumi ir sociāli nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā. [..] Demokrātis
kā sabiedrībā cilvēktiesību ierobežojumi sociāli nepieciešami ir vienīgi tad, ja, neparedzot
šādus ierobežojumus, sabiedrības intereses kopumā tiktu ievērojami aizskartas”.233

110. Satversmes tiesa atsevišķos spriedumos vērtējusi pamattiesību ierobežojuma
nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā. Satversmes tiesa uzsvērusi: “Lai izvērtētu, vai
apstrīdētajā normā ietvertie preses brīvības ierobežojumi ir nepieciešami demokrātiskā sa
biedrībā un var tikt izm antoti kā līdzeklis leģitīmā mērķa sasniegšanai, jānoskaidro, vai
nav pārkāpta cilvēktiesību būtības robeža. Tas nozīmē, ka jāpārbauda, vai ierobežojumi ir
sociāli nepieciešami un sam ērīgi ”234
Tāpat Satversmes tiesa uzsvērusi, ka “viens no būtiskākajiem nosacījumiem pamattie
sību ierobežojuma atzīšanai p a r attaisnojamu ir tā samērīgums ar sociālo nepieciešamību,
kuras dēļ tas noteikts. Tas nozīmē, ka ir jāizvērtē, vai sabiedrības ieguvums no apstrīdētās
normas izdošanas ir lielāks p a r kaitējumu indivīda pamattiesībām”.235
231Levits E. Cilvēktiesību piemērošanas pamatjautājumi Latvijā. Grām.: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā.
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā. Rīga: Izglītības soli, 2000,288.-293. lpp.
i Satversmes tiesa. 2000-03-01.30.08.2000. Tiesnešu Aivara Endziņa, Jura Jelāgina un Anitas Ušackas atse
višķās domas. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi. 1999.-2000. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002,
114.-115. lpp. Atsevišķo domu 2. punkts.
233TUrpat, 126.-127. lpp. Atsevišķo domu 9. punkts.
^Satversmes tiesa. 2003-02-0106.05.06.2003. Secinājumu daļas 4. punkts.
235Satversmes tiesa. 2004-17-01.26.01.2005.14.3. punkts.
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Tomēr jānorāda, ka lielākajā daļā gadījumu Satversmes tiesa nepārbauda pamattie
sību ierobežojuma sociālo nepieciešamību, vērtējot tikai attiecīgā ierobežojuma samērigumu.236
8. S a m ē rīg u m s

111. Ikvienam pamattiesību ierobežojumam jāatbilst samērīguma principam, kurš
prasa, lai valsts nospraustais mērķis un personai noteiktais pamattiesību ierobežojums
būtu savstarpēji saskaņoti pēc to vērtības, pakāpes, nozīmīguma, svarīguma, kvalitātes
un intensitātes.237
Samērīguma pārbaudē jāpārliecinās, vai, nosakot pamattiesību ierobežojumu, nav
pārkāpti samērīguma principa elementi:
pirmkārt, piemērotība mērķa sasniegšanai, proti, vai nosprausto mērķi iespējams
sasniegt ar likumdevēja izvēlētajiem līdzekļiem;
otrkārt, izvēlētā līdzekļa vajadzība, proti, vai noteiktais ierobežojums uzskatāms par
vienīgo saudzīgāko līdzekli. Tas nozīmē, ka nepastāv neviens cits līdzeklis, kas būtu tik
pat iedarbīgs, bet tā izvēles gadījumā personas pamattiesības ierobežotu mazāk jūtami;
treškārt, izvēlētā līdzekļa atbilstība, proti, labumam, ko iegūst sabiedrība, nosakot pa
mattiesību ierobežojumus, ir jābūt lielākam par atsevišķas personas interesēm nodarīto
kaitējumu.238
112. Pamattiesību ierobežojuma samērīguma izvērtēšanas kritērijus formulējusi arī
Satversmes tiesa:
“Samērīguma princips noteic, ka tad, ja publiskā vara ierobežo personas tiesības un
likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp personas un valsts vai sabiedrības
interesēm. Lai izvērtētu, vai likumdevēja pieņemtā tiesību norma atbilst samērīguma prin
cipam, jānoskaidro:
pirmkārt, vai likumdevēja lietotie līdzekļi ir piemēroti leģitīma mērķa sasniegšanai;
otrkārt, vai šāda rīcība ir nepieciešama, t.i., vai mērķi nevar sasniegt ar citiem, indivīda
tiesības un likumiskās intereses mazāk ierobežojošiem līdzekļiem;
treškārt, vai likumdevēja darbība ir samērīga jeb atbilstoša, t.i., vai labums, ko iegūs sa
biedrība, ir lielāks par indivīda tiesībām un likumiskajām interesēm nodarīto zaudējumu.
Ja, izvērtējot tiesību normu, tiek atzīts, ka tā neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem,
tad tā neatbilst arī samērīguma principam un ir prettiesiska!*229
113. Satversmes tiesa arī atzinusi, ka “ierobežojumam jābūt samērīgam ar mērķi, kuru
likumdevējs ar apstrīdēto tiesību normu centies sasniegt. Samērīgums nozīmē, ka labu
mam, ko sabiedrība gūst no attiecīgā pamattiesību ierobežojuma, jābūt lielākam nekā zau
dējumam, ko šis ierobežojums nodara citām tiesībām. Samērīguma princips tieši izriet no
236Plašāk skat Mits M. European Convention on Human Rights in Latvia. Impact on Légal Doctrine and Ap
plication qf Légal Norms. Lund: Media Tryck, 2010, p. 165.-171.
237Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.15. aprīlis, Nr. 15 (273), 11. lpp. Plašāk
skat Levits E. Samērīguma princips publiskajās tiesībās - jus commune europaeum un Satversmē ietvertais
konstitucionāla ranga princips. Likums un Tiesības, 2. sējums, 2000, Nr. 9 (13), 262.-270. lpp.
238Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.15. aprīlis, Nr. 15 (273), 11.-12. lpp.

239Satversmes tiesa. 2001-12-01.19.03.2002. Secinājumu daļas 3.1. punkts.
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Satversmes 1. panta, un tas ir attiecināms uz visām attiecībām starp valsti un indivīdu, ja

indivīda tiesības tiek ierobežotas240
Pamattiesību ierobežojuma samērīguma izvērtēšana ir cieši saistīta ar konkrēto ga
dījumu, kad ticis noteikts pamattiesību ierobežojums. Kā secinājusi Ilze Plakane, “ik
viens samērīguma jautājums ir izvērtējams, ievērojot konkrēto situāciju un tiesību nozares
īpatnības”.241
Līdzīgs secinājums izdarīts Satversmes tiesas praksē: “Vērtējot apstrīdētās normas at
bilstību samērīguma principam, galvenokārt ir jāizvērtē likumdevēja izmantoto līdzekļu
r a d ī t ā s sekas, t.i., vai tiesību normas piemērošana nenodara indivīda tiesībām un likumis
kajām interesēm lielākus zaudējumus nekā iegūst sabiedrība. Bez tam ir jāizvērtē šādas
tiesību normas ietekme uz ikvienu personu, kuras intereses tā aizskar!™2
114. Vērtējot iespējas izraudzīties saudzējošākus līdzekļus leģitīmā mērķa sasniegša
nai, Satversmes tiesa uzsvērusi: “Apstrīdētā normā noteiktais pamattiesību ierobežojums ir
samērīgs vienīgi tad, ja nav nekādu citu līdzekļu, kuri būtu tikpat iedarbīgi un kurus izvē
lotiespamattiesības tiktu ierobežotas mazāk jūtami. Izvērtējot to, vai leģitīmo mērķi var sa
sniegt arī saudzējošāk, Satversmes tiesa ņem vērā, ka saudzējošāks līdzeklis ir nevisjebkurš
cits, bet tikai tāds līdzeklis, ar kuru var sasniegt leģitīmo mērķi tādā pašā kvalitātē.,)243
115. Šajā kontekstā nozīmīgs ir Satversmes tiesas secinājums, ka, “noskaidrojot sau
dzējošāka risinājuma iespējamību, tiesa nevar darboties likumdevēja un valsts pārvaldes
vietā”.244 Līdz ar to “Satversmes tiesas kompetencē neietilpst optimālāko risinājumu mek
lēšana, jo tas ir likumdevēja uzdevums. Tiesa var vienīgi norādīt, ka šādi saudzējošāki
līdzekļi pastāv. Izmantojot tos, būtu iespējams sasniegt leģitīmo mērķi - aizsargāt bērna
tiesības, iesaistot bērna kopšanā vienu no vecākiem”.245
Tomēr Satversmes tiesa ir kompetenta pārbaudīt, vai likumdevējs, ierobežojot perso
nas pamattiesības, pienācīgi izvērtējis tādu alternatīvu līdzekļu esamību, kuri pamattie
sības aizskartu mazāk.246 “Ja izvirzīto leģitīmo mērķi var sasniegt ar tādiem līdzekļiem, kas
personas tiesības ierobežo mazāk, bet vienlaikus prasa nesamērīgi lielu ieguldījumu no valsts
un sabiedrības, tad nevar uzskatīt, ka valstij būtu pienākums šādu līdzekli izvēlēties!1247

9. Likum devēja rīcības brīvība
116. Satversmē noteiktās pamattiesības ir strukturāli atšķirīgas, kā ari paredz atšķirī
gu likumdevēja pienākum u apm ēru attiecīgo pamattiesību īstenošanā.
Satversmes tiesa atzinusi, ka, “ņemot vērā valsts atšķirīgo pienākumu katru pamattie
sību kontekstā, atšķiras arī valstij piešķiramā rīcības brīvība un attiecīgi - konstitucionālās
tiesas kontroles tiesību apjoms”.24*
240Satversmes tiesa. 2003-05-01.29.10.2003.34. punkts.
241Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.15. aprīlis, Nr. 15 (273), 12. lpp.
242Satversmes tiesa. 2001-12-01.19.03.2002. Secinājumu daļas 3.1. punkts.
243Satversmes tiesa. 2004-18-0106.13.05.2005. Secinājumu daļas 19. punkts. SaL: Satversmes tiesa. 2010-01-01.
07.10.2010.14. punkts.
^Satversmes tiesa. 2004-18-0106.13.05.2005. Secinājumu daļas 19. punkts.
245Satversmes tiesa. 2005-09-01.04.11.2005.14. punkts.
246Satversmes tiesa. 2009-85-01.30.03.2009.19. punkts.
w Satversmes tiesa. 2009-113-0106.06.10.2010.19.2. punkts.
248Satversmes tiesa. 2009-05-01.07.10.2009.9. punkts.
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Piemēram, vispārējā cilvēktiesību teorijā klasiska ir pilsonisko u n politisko tiesību
nošķiršana no sociālajām, ekonomiskajām u n kultūras tiesībām . Satversmes tiesa ir no
rādījusi: “Līdz ar to sociālo tiesību īstenošanas jom ā likumdevējam nevar izvirzīt tikpat
stingras prasības kā attiecībā uz tā neiejaukšanos personas pilsonisko un politisko tiesību
īstenošanā. Tomēr tas apstāklis, ka Satversmē ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības ir
garantētas, noteic zināmas likumdevēja rīcības brīvības robežas arī šajā jomā!™9
Šīs atšķirības noteic arī tiesu varas kontroles robežas šajā jom ā. īstenojot sociālās, eko
nomiskās un kultūras tiesības, likumdevējs bauda plašu rīcības brīvību, ciktāl tā saprātīgi
saistīta ar valsts ekonomisko situāciju, tom ēr šī rīcības brīvība n av neierobežota.250 *

249Satversmes tiesa. 2006-04-01.08.11.2006.16. punkts.
250Satversmes tiesa. 2006-07-01.02.11.2006.13.-14. punkts.
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