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Par likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” 

Nr.VSS – 63 

 

 

Cienītās Dāmas, godātie kungi! 

 

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (turpmāk – 

RC „ZELDA”) ir dibināta 2007.gadā ar mērķi veicināt cilvēku ar garīgiem traucējumiem 

tiesību ievērošanu un interešu aizstāvību. RC „ZELDA” savu mērķi īsteno pārstāvot personu 

ar garīgiem traucējumiem intereses valsts un pašvaldību institūcijās, sniedzot juridisko 

palīdzību, kā arī veicot pētījumus. 

2015.gada 15.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts nr.VSS-63 

„Grozījumi Kriminālprocesa likumā”. Ar konkrētajiem grozījumiem paredzēts ieviest Eiropas 

Savienības 2012.gada 25.oktobra direktīvu 2012/29/EU (turpmāk – Cietušo Direktīva) ar ko 

nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus. Direktīvas 

mērķis ir ieviest cietušo tiesību noregulējumu, kas būtu balstīts uz individuālu novērtējumu un 

mērķtiecīgu un uz līdzdalību vērstu pieeju, nodrošinot informācijas pieejamību, atbalstu, 

aizsardzību un procesuālās tiesības. 

 RC ZELDA 2014.gadā sniegusi 1285 konsultācijas un 239 no tām ir sniegtas par 

personu tiesībām uz taisnīgu tiesu un iespējamu pazemojošu vai necilvēcīgu izturēšanos vai 

sodīšanu. Īpašu uzmanību esam pievēruši lietām par seksuālu vardarbību ilgstošas sociālās 

aprūpes institūcijās un policijas rīcību, izmeklējot sūdzības gan par vardarbību, gan krāpšanu. 

Cietušo Direktīvas principu ieviešana praksē, nodrošinātu pilnvērtīgāku tiesību aizsardzību. 

1.  Sākotnēji jau vēlamies norādīt, ka izstrādātajā likumprojektā ir nepamatoti sašaurināts 

tas personu loks, kurus varētu atzīt par īpaši aizsargājamiem cietušajiem (likumprojekta 

5.pants). Cietušo Direktīvas izskaidrojošās daļas 15.punktā noteikta, ka dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, lai cietušie ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem varētu pilnībā baudīt Direktīvā 

noteiktās tiesības. Latvija un arī Eiropas Komisija ir ratificējusi ANO Konvenciju par personu 

ar invaliditāti tiesībām (spēkā no 2010.gada 31.marta), kuras preambulā norādīts, ka 

„invaliditātes jēdziens pastāvīgi attīstās un [..] invaliditāte rodas, cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem, saskaroties ar attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, kas ierobežo 

vienlīdzīgas iespējas pilnvērtīgi un efektīvi līdzdarboties sabiedrības dzīvē”
1
. Līdz ar to, 

Konvencija un tajā skaitā arī Cietušo Direktīva invaliditātes jēdzienu saprot ļoti plaši, ietverot 
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ne tikai personas, kurām būtu ierobežota rīcībspēja vai oficiāli noteikta invaliditātes grupa, bet 

gan jebkura persona, kurai ir funkcionāli traucējumi.  

Likumprojektā īpaši aizsargājamo cietušo grupa ir noteikta ļoti šauri, attiecinot to tikai 

uz tām personām, kurām nodibināta aizgādnība garīga rakstura vai cita veselības traucējuma 

dēļ. Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar pēdējiem publiski pieejamiem datiem, Latvijā bija 2204 

personas ar rīcībspējas ierobežojumiem. Savukārt saskaņā ar Latvijas Slimību un profilakses 

centra 2013.gada datiem, ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā bija iekļautas 

70888 personas ar garīga rakstura traucējumiem.
2
 Tādējādi īpaši aizsargājamā cietušā statuss 

būtu piešķirams nepilniem 4 procentiem no personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi.  

Uzskatām, ka šāda veida sašaurinājums, attiecinot īpaši aizsargājamo cietušo grupu, 

tikai uz personām ar rīcībspējas ierobežojumiem ir nepamatots un neatbilstošs Konvencijai un 

Cietušo Direktīvas mērķim. Kaut arī likumprojekta 5.pantā piedāvātajā 96.
1
 panta redakcijā ir 

paredzēts, ka procesa virzītājs ar īpašu lēmumu īpaši aizsargājamā cietušā statusu var piešķirt 

arī citai personai, kas nav uzskaitīta pantā, tomēr no RC ZELDA prakses redzams, ka būtiskas 

problēmas ir tieši pirmajā saskarsmē ar tiesībsargājošām iestādēm (īpaši policiju). Uzzinot, ka 

personai ir garīga rakstura traucējumi, iesniegumi netiek pieņemti, vai tie tiek izmeklēti lēni 

un neefektīvi.  

Tādējādi uzskatām, ka būtu nepieciešams attiecināt īpaši aizsargājamā cietušā statusu 

uz visām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tādējādi jau pirmajā saskarsmē ar 

tiesībsargājošām iestādēm cietušais saņemtu to īpašo atbalstu, kas tam nepieciešams, lai 

varētu aizsargāt savas tiesības un intereses vienlīdzīgi ar citiem. Tāpat tas nodrošinātu 

nepieciešamo psiholoģisko atbalstu, kas no RC ZELDA praksē esošām lietām šobrīd 

katastrofāli trūkst. 

2. Likumprojekta 7.pantā paredzēts papildināt Kriminālprocesa likumu ar 97.
1
 pantu, 

uzskaitot cietušā pamattiesības kriminālprocesā. Cietušo Direktīvas 20.panta c. punktā 

norādīts, ka „neskarot aizstāvības tiesības un saskaņā ar tiesu iestāžu diskrēcijas noteikumiem 

dalībvalstis nodrošina, ka kriminālizmeklēšanas laikā [..] cietušo var pavadīt tā juridiskais 

pārstāvis un cietušā izvēlēta persona, ja vien nav pieņemts pamatots pretējs lēmums”. RC 

ZELDA uzskata, ka šī ir viena no būtiskākajām pamattiesībām. Uzticības persona ir tā 

persona, kura nepieciešamības gadījumā var sniegt vajadzīgo atbalstu ne tikai pašai personai 

ar garīga rakstura traucējumiem, bet arī procesa virzītājam. Tā arī var būt tikai kā atbalsts tādā 

situācijā, ar kuru persona ar garīga rakstura traucējumiem ikdienā nesaskaras un kas ikvienā 

personā rada bažas un satraukumu, proti, saskarsme ar tiesībsargājošām institūcijām. Kaut arī 

cietušajam ir tiesības uz juridisko palīdzību, tomēr parasti kontakts ar uzticības personu ir 

daudz ilgstošāks. 

 Pamatojoties uz to, uzskatām, ka cietušo pamattiesībās būtu iekļaujama arī tiesības uz 

atbalsta personas līdzdalību kriminālprocesa izmeklēšanas laikā.  

3. Gan Cietušo Direktīvā, gan Konvencijā vairākkārt norādīts, ka dalībvalsts pienākums 

ir nodrošināt saprātīgus pielāgojumus, lai vide un informācija būtu pieejama personām ar 

invaliditāti. No RC ZELDA praksē esošajām lietām skaidri redzams, ka šobrīd šādi 

pielāgojumi nepastāv. Īpaši svarīgi tas ir personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, 

kuriem informāciju nepieciešams sniegt vieglajā valodā. Šīs prasības ignorance jau šobrīd 

noved pie tā, ka personas nezina savas tiesības, nespēj tās izmantot un viņām ir grūtības sekot 

līdzi jebkādiem procesiem pirmstiesas izmeklēšanas un tiesas laikā. Tāpat arī šobrīd 

izmeklētājiem ir grūtības saprast personas ar garīga rakstura traucējumiem, ne tikai tādēļ, ka 

uzticības personām šobrīd līdzdalība un atbalsta sniegšana ir liegta, bet arī tādēļ, ka 

tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem trūkst nepieciešamās prasmes un zināšanas, kā 

komunicēt ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Turklāt tas ir attiecināms ne tikai uz 

pieaugušajiem, bet arī bērniem. 
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 Tādēļ uzskatām un ierosinām, ka būtu nepieciešams, ietvert regulējumu, kas uzliktu 

par pienākumu nodrošināt informāciju vieglajā valodā. Turklāt vieglās valodas tulkam būtu 

jāpiedalās ne tikai procesuālo darbību veikšanā pirmstiesas izmeklēšanas laikā, bet arī tiesas 

sēžu laikā. 

 Bez vieglās valodas atbalsta, īpaši personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, 

līdzdalība procesā ir formāla un neatbilst Cietušo Direktīvā izvirzītajam mērķim, proti, 

mērķtiecīgu un uz līdzdalību vērstu pieeju kriminālprocesā. 

 

 

Ar cieņu 

 RC ZELDA direktore     I.Leimane - Veldmeijere 
 

 

 

A.Mazapša 
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