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Priekšvārds

Eiropas Komisija ziņo, ka Eiropas Savienībā aptuveni 1 miljons bērnu ik gadu saskaras ar krimināltiesību 
procesiem (apmēram 12% no visiem).1 Pētījuma kontekstā par bērniem, kas iesaistīti krimināllietu, civillietu 
un administratīvo lietu izskatīšanas procesos Komisija ir savākusi datus par juvenālo justīciju, un ziņojumos 
uzrādās liela daudzveidība dalībvalstu praksēs un procesos.2

Starptautiskā līmenī atsauces instruments saistībā ar bērnu tiesību aizsardzību, ieskaitot tos bērnus, kas 
nonākuši konfliktā ar likumu, ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bērna tiesībām3 (1989), 
savukārt Eiropas līmenī būtiska loma ir Eiropas Padomes pamatnostādnēm par bērniem draudzīgu tiesu 
sistēmu4, kaut arī tās nav juridiski saistošas. Eiropas Padome un Eiropas Savienība ir izstrādājušas vēl 
vairākus instrumentus (piemēram, Eiropas noteikumus par nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, attiecībā uz 
kuriem tiek piemēroti sodi vai piespiedu līdzekļi5), īpaši pateicoties 2011. gadā pieņemtajai ES darba kārtībai 
bērna tiesību nodrošināšanai6, cenšoties regulēt un saskaņot bērnu tiesību un juvenālās justīcijas sistēmas 
Eiropā.

Šis nesenais uzsāktais aizsardzības pastiprinājums turpinās, un ieviešanas apjomi dalībvalstīs ir atšķirīgi. 
Visiem bērnu tiesību sistēmā iesaistītajiem un ieinteresētajiem ir nepieciešams atbalsts un palīdzība, lai 
pilnībā ieviestu ES likumu normas un Eiropas Padomes pamatnostādnes. Noteikts uzlabojums juvenālās 
justīcijas sistēmās Eiropā iespējams tikai ar efektīvu bērnu līdzdalību procesos, kas uz viņiem attiecas, taču 
tas nav iespējams bez atbilstošas izglītības un zināšanām par bērnu tiesībām, attīstību un vajadzībām.

2015. gada decembrī ES darba kārtības bērna tiesību nodrošināšanai kontekstā Eiropas Parlaments 
vienojās ar Eiropas Padomi par Direktīvas par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās 
turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā7 teksta formulējumu. ES direktīva piedāvā līdzekļus, 
kas radīti, lai garantētu tiesību kopumu Eiropas Cilvēktiesību tiesas8 spriedumiem un Pamatnostādnēm par 
bērniem draudzīgu tiesu sistēmu atbilstošā veidā. Direktīvas mērķis ir „noteikt procesuālās garantijas, lai 
nodrošinātu, ka bērni, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā, spēj izprast šo 
procesu un tam sekot, ļautu šiem bērniem īstenot savas tiesības uz taisnīgu tiesu, novērstu bērnu atkārtotus 
likumpārkāpumus un sekmētu bērnu sociālo iekļaušanu” (1. Apsvērums).

1  Komisijas dienestu darba uzdevums, 2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0480:FIN:EN:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0480:FIN:EN:PDF 

2  Kontekstuālo pārskatu apkopojums par bērnu līdzdalību kriminālās tiesvedības procesos Eiropas Savienības 28 dalībvalstīs, 
Eiropas Komisija, 2015, pieejams (angļu valodā): http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/EU%20Summary.pdf http://
www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/EU%20Summary.pdf 

3  Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja, Konvencija par bērna tiesībām, Apvienoto Nāciju Organizācija, Līgumi, sēj. 
1577, 3. lpp. Latvijā ratificēta kā „Bērnu tiesību konvencija” http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150

4  Eiropas Padome: Ministru komiteja, Eiropas Padomes Ministru komitejas pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu, 2011.

5  Eiropas Padome: Ministru komiteja, Ministru komitejas rekomendācija Nr. CM/Rec(2008)11 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem 
par nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, attiecībā uz kuriem tiek piemēroti sodi vai piespiedu līdzekļi, 2008. gada 5 .novembris, CM/
Rec(2008)11.

6  Eiropas Komisija (2011). Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai. ES darba kārtība bērnu tiesību nodrošināšanai.

7  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas 
kriminālprocesā, 2015. gada 16. decembris, 2013/0408 (COD).

8  Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kas nosaka, ka tiesības uz taisnīgu tiesu atbilstoši 6. pantam pieprasa, lai „pret bērnu, kas apsūdzēts 
noziegumā, jāizturas tādā veidā, kas pilnībā ievēro viņa vecumu/brieduma pakāpi un intelektuālās un emocionālās spējas un kas 
ievēro, ka tiek veikti pasākumi, lai veicinātu viņa spēju saprast procesu un tajā piedalīties” (Lieta UKT v. UK, Nr. 24724/94, 1999. gada 
16. decembris, 84. punkts).



8

Direktīva nodrošina tiesību kopumu, kas paredzēts bērniem saņemšanai katrā krimināltiesību sistēmas 
posmā un, kas ir visbūtiskāk, ietver: obligātās tiesības uz advokāta klātbūtni un tiesības uz bezmaksas 
juridisko palīdzību; tiesības uz individuālu novērtējumu; nopratināšanas noteikumus; norādījumu bērnam 
piedalīties procesā; obligātas speciālās apmācības tiesnešiem, tiesībsargājošo institūciju un ieslodzījuma 
vietu darbiniekiem, advokātiem un citiem, kam darbs saistīts ar saskarsmi ar bērniem; kā arī pirmstiesas 
aizturēšanas nosacījumus, kādiem jāpakļauj bērni, ar nosacījumu, ka tā notiek tikai tad, ja nav citu iespēju. 
Šādos gadījumos jānodrošina, ka bērni tiek turēti atsevišķi no pieaugušajiem, ja vien pretēja rīcība nav 
bērnu labākajās interesēs.

Attiecībā uz bērna tiesībām tikt uzklausītam un efektīvi piedalīties tiesvedības procesā Direktīva uztur to 
aizsardzības līmeni, kāds noteikts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas9 6. pantā (Tiesības uz lietas taisnīgu 
izskatīšanu) un ES Pamattiesību hartas10 47. un 48. pantā (Tiesības uz efektīvu aizsardzību un taisnīgu tiesu; 
Nevainīguma prezumpcija un tiesības uz aizsardzību). 6. pants apstiprina bērna tiesības būt klāt un efektīvi 
piedalīties savā tiesas prāvā. Tas ietver arī iespējas došanu tapt uzklausītam un izteikt savu viedokli. Ja bērns 
nepiedalās pret viņu ierosinātā tiesas procesā, Direktīva nodrošina tiesības uz jaunu lietas izskatīšanu vai citu 
juridisko aizsardzību saskaņā ar Direktīvu par Nevainīguma prezumpciju11 un atbilstoši tās nosacījumiem. 
Turklāt Direktīva ievieš prasību, ka jāizmanto atbilstoši līdzekļi, lai nodrošinātu, ka pret bērniem „vienmēr 
izturas tādā veidā, kas aizsargā viņu cieņu un kas atbilst viņu vecumam, īpašajām vajadzībām, briedumam 
un izpratnes līmenim, paturot prātā jebkuras saskarsmes grūtības, kas viņiem varētu rasties” (13. panta 
2. punkts). Šis pants nodrošina, ka bērnam draudzīga komunikācija ir jāievieš kā prasība katrā gadījumā, 
kad bērns tiek iesaistīts tiesvedības procesā.

ES dalībvalstīm ir saistoši šajā Direktīvā iekļautie juridiskie nosacījumi. Turklāt dalībvalstīm jāizpilda 
Direktīvā noteiktās prasības 36 mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā.12 Šajā kontekstā IJJO loma ir atbalstīt 
dalībvalstu centienus Direktīvas ieviešanā. 

International Juvenile Justice Observatory (IJJO) ir starptautiska organizācija, kas atrodas Briselē un ir 
atzīta par nodibinājumu, kas darbojas sabiedrības interešu aizsardzībā. Tā veic starpdisciplīnu foruma 
funkcijas informācijas apmaiņai, komunikācijai, debatēm, analīzei un ierosinājumiem, kas skar juvenālās 
justīcijas jomu visā pasaulē. Ar European Council of Juvenile Justice (ECJJ), IJJO formālā tīklojuma un Eiropas 
reģiona domnīcu starpniecību IJJO piedalās juvenālās justīcijas uzlabošanā Eiropā. ECJJ, kuras locekļi ir 
visi Uzlabojumu projekta partneri, ir izstrādājuši vairākas publikācijas, ieskaitot Eiropas līmeņa pētījumu 
par taisnīguma atjaunošanu nepilngadīgajiem, četrus diskusiju dokumentus jeb tā sauktās Zaļās grāmatas 
(Green Papers) un vienu priekšlikumu dokumentu jeb Balto grāmatu (White Paper) par Jauniešu tiesvedības 
sistēmu uzlabošanu ekonomiskās krīzes laikā (2013), kas ņemts par pamatu Uzlabojumu projektam.

Projekta „Uzlabojot juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā: apmācības speciālistiem” galvenais mērķis 
ir uzlabot juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā un saprast, kur tās var padarīt efektīvākas un bērniem 
draudzīgākas, uzmanības centrā liekot Eiropas Padomes pamatnostādņu par bērniem draudzīgu tiesu 
sistēmu un citu starptautisko un Eiropas standartu veiksmīgāku ieviešanu. IJJO vadītā projekta pamatā 
ir rekomendācijas, kas apkopotas ECJJ Baltajā grāmatā par „Jauniešu tiesvedības sistēmas uzlabošanu 
ekonomiskās krīzes laikā” (2013). Baltā grāmata pievērš uzmanību nepieciešamībai vairāk rīkoties vietējā 
un īpaši valsts līmenī, nepieciešamībai vairāk apmācīt speciālistus un valsts līmenī izveidot organizētas 
ieinteresēto personu darbgrupas. Turklāt juvenālās justīcijas nozares speciālistiem ieteicams apgūt 

9  Skat. 8. piezīmi.

10  Eiropas Savienība, Eiropas Savienības Pamattiesību harta, 2012. gada 26. oktobris, 2012/C 326/02

11 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13471-2015-INIT/en/pdf  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-13471-2015-INIT/en/pdf 

12  Paredzams, ka Direktīva stāsies spēkā 2016. gada laikā. 
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specifiskas zināšanas par bērnu tiesībām, starptautiskajiem un Eiropas standartiem un komunikāciju ar 
bērniem, lai veicinātu viņu reintegrāciju.

Tieši tādēļ projekta nolūks ir bērna balsi likt pašā centrā juvenālās justīcijas sistēmām, nodrošinot 
informāciju, zināšanas un mācības nacionālajām varas iestādēm un darbiniekiem, kas strādā juvenālās 
justīcijas nozarē ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Eiropas līmenī. Projekta uzmanības centrā ir 
valstu juvenālās justīcijas sistēmu uzlabošana un daudzsološu prakšu apmaiņa saistībā ar nepilngadīgajiem 
likumpārkāpējiem, attiecībā uz kuriem tiek piemēroti sodi vai piespiedu līdzekļi. Tas ļaus veiksmīgāk ieviest 
starptautiskos standartus, kas attiecināmi uz bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu. Ir izstrādāts 
mācību materiāls, kurā ietilpst šī Rokasgrāmata, instrumentu kopums speciālistiem un video materiālu 
komplekts, kurā līdzdarbojas jaunieši, kas nonākuši konfliktā ar likumu. Materiāls ir pielāgots, lai to varētu 
apgūt tiešsaistes mācību kursā, un tas atrodams Starptautiskajā Juvenālās justīcijas skolā, IJJO e-mācību 
platformā.

Ar šīs Rokasgrāmatas starpniecību mēs ceram piedalīties juvenālās justīcijas nozarē iesaistīto dalībnieku 
zinātības (know-how), zināšanu un labo prakšu uzlabošanā, ar mērķi aktīvi ieklausīties to bērnu balsīs, 
kas nonākuši konfliktā ar likumu. 

Jaunās Direktīvas radītais impulss noteikti būs labs pienesums projekta rezultātu ilgtspējai. Saistībā ar to 
IJJO centīsies palīdzēt dalībvalstīm ieviest Direktīvu, turpinot izplatīt projekta mācību materiālu kopumu, 
ieskaitot tiešsaistes mācību kursu, kā arī īpaši pielāgotās tehniskās palīdzības programmas.

Projektā tika paredzēta arī nacionālo koalīciju izveide partnervalstīs kā būtisks līdzeklis, lai nodrošinātu 
atbalstu un palīdzību dalībvalstīm Direktīvas, īpaši 19. panta13, ieviešanā. Šīs nacionālās koalīcijas iesaista 
svarīgus dalībniekus bērnu tiesību un juvenālās justīcijas sistēmās un veido valsts līmeņa ekspertu un 
aizstāvības speciālistu bāzi, kas spēj darboties vienoti, lai izplatītu zināšanas un labās prakses piemērus un 
palīdzētu valsts varas iestādēm starptautisko tiesību normu ieviešanā.

Rezultātā mēs sagaidām, ka šī Rokasgrāmata kļūs par lielāko vērtību Direktīvas ieviešanā, īpaši attiecībā 
uz nosacījumiem par tiesībām tikt uzklausītam un efektīvi piedalīties tiesas procesā. Tā nodrošinās 
tiesībsargājošās iestādes, ieslodzījuma vietu darbiniekus, tiesnešus, prokurorus un advokātus ar noderīgām 
zināšanām, prasmēm un instrumentiem, lai atbilstošā veidā sazinātos ar bērniem, kas ļautu bērniem pilnībā 
piedalīties procesā un tikt uzklausītiem. Šie ir nepieciešami priekšnosacījumi, lai bērni uzticētos justīcijas 
procesam, atbilstoši attīstītos un izvairītos no recidīvisma.

Francisco Legaz Cervantes, 
International Juvenile Justice Observatory prezidents

Cédric Foussard, 
International Juvenile Justice Observatory Starptautisko lietu pārvaldes direktors

13  Direktīvas 19. pants nosaka, ka:
„Dalībvalstīm jānodrošina īpaša apmācība tiesībsargājošo iestāžu un ieslodzījuma vietu darbiniekiem, kuri izskata lietas, kurās 
ir iesaistīti bērni, atbilstoši darbinieku saziņas līmenim ar bērniem, par bērnu juridiskajām tiesībām, piemērotām nopratināšanas 
tehnikām, bērnu psiholoģiju un saziņu bērnam uztveramā valodā”.
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Pateicības

Šīs rokasgrāmatas sagatavošana nebūtu bijusi iespējama bez projekta partneru ekspertu viedokļiem, 
pētījumiem un zināšanām. Juvenālās justīcijas sistēmu uzlabošanas projekts, kas ir šīs rokasgrāmatas 
pamatā, tika īstenots sadarbībā ar partneriem no vairākām jurisdikcijām, ieskaitot Ludviga Bolcmana 
Cilvēktiesību institūtu (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights) (Austrija); Cerība bērniem – ANO 
Bērnu tiesību politikas centru (Hope for Children – UNCR Policy Centre) (Kipra); centru Rubikon (Čehija); 
asociāciju Diagrama (Francija); Grieķijas Tieslietu ministriju (Grieķija); Don Calabria institūtu (Itālija); 
centru Providus (Latvija); Direção- Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Reintegrācijas un ieslodzījuma 
dienestu ģenerāldirektorātu) (Portugāle); nodibinājumu Diagrama (Spānija); Iekļaujot jauniešus (Include 
Youth) (Ziemeļīrija, Apvienotā Karaliste); Somijas Mediācijas forumu (Somija); Korkas augstskolu (University 
College Cork) (Īrija). 

Īpaša pateicība ekspertiem, kuru palīdzība bija nenovērtējama, definējot projekta stratēģiju un rezultātus 
un treneru apmācību laikā: Prof. Maria-José Bernuz (Zaragozas Juridiskā fakultāte, Spānija), Florence Brion 
(Bērnu tiesību Ģenerālpārstāvju birojs – Office of the General Delegates on Children´s Rights, Valonijas-Briseles 
federācija, Beļģija), Avril Calder (Starptautiskā Jauniešu un ģimenes lietu tiesnešu un maģistrātu asociācija), 
Prof. Els Dumortier (Briseles Brīvā universitāte – Vrije Universiteit Brussels, Beļģija), Annelies Hendriks 
(Bērnu mediācijas un psiholoģijas konsultante, Nīderlande), Adrianne van Rheenen (Uzvedības eksperte un 
bērnu konsultante, Nīderlande), Roberto Rivello (bijušais HELP (Cilvēktiesību izglītība juristiem – Human 
Rights Education for Legal Professionals) Eiropas Padomes programmas vadītājs) un Dr. Ursina Weidkuhn 
(Starptautiskās juvenālās justīcijas konsultante, Šveice). Pateicamies arī Cédric Foussard, Adélaïde Vanhove 
un Sophie Duroy no IJJO par viņu nepārtraukto atbalstu un sadarbību šīs rokasgrāmatas sagatavošanā un 
pārskatīšanā.

IJJO un partneri vēlētos īpaši pateikties konsultantiem, kas tika iesaistīti šīs rokasgrāmatas sagatavošanā: 
profesoriem Dr. Ton Liefaard, Dr. Stephanie Rap un Apollonia Bolscher LL.M. no Leidenas Universitātes Bērnu 
tiesību fakultātes (Nīderlande).

Projekta partneri vēlas izteikt pateicību arī Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam par šī projekta 
atbalstīšanu, ko finansē Pamattiesību un pilsonības programma.
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Par šo rokasgrāmatu
 

IEVADS
STARPTAUTISKĀS BĒRNU TIESĪBAS JUVENĀLAJĀ JUSTĪCIJĀ

2010. gadā tika publicētas Eiropas Padomes pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu. Šo 
pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt, lai visos tiesvedības procesos, kur iesaistīti bērni, „tiktu pilnīgi 
ievērotas visas bērnu tiesības, tostarp tiesības tikt informētam, tiesības uz pārstāvību, līdzdalību un 
aizsardzību, pienācīgi ņemot vērā bērna brieduma un intelektuālās attīstības pakāpi un lietas apstākļus” 
(I.3. punkts). Pamatnostādnes piedāvā visaptverošu bērniem draudzīgu prakšu pārskatu ieviešanai 
krimināllikumā, civillikumā vai administratīvā procesa likumā.

Projekta „Uzlabojot juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā: apmācības speciālistiem” galvenais mērķis 
ir uzlabot juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā un saprast, kur tās var padarīt efektīvākas un bērniem 
draudzīgākas, uzmanības centrā liekot Eiropas Padomes pamatnostādņu par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu 
un citu starptautisko un Eiropas standartu veiksmīgāku ieviešanu. Projekta pamatā ir rekomendācijas, 
kas izstrādātas ECJJ Baltajā grāmatā ar nosaukumu „Jauniešu tiesvedības sistēmas uzlabošana ekonomiskās 
krīzes laikā” (Moore, 2013). Baltā grāmata pievērš uzmanību nepieciešamībai vairāk rīkoties vietējā un īpaši 
valsts līmenī, nepieciešamībai vairāk apmācīt speciālistus un valsts līmenī izveidot organizētas ieinteresēto 
personu darbgrupas. Turklāt juvenālās justīcijas nozares speciālistiem ieteicams apgūt specifiskas zināšanas 
par bērnu tiesībām, starptautiskajiem un Eiropas standartiem un komunikāciju ar bērniem, lai veicinātu 
viņu reintegrāciju. Šajā mācību materiālā īpaša uzmanība tiks pievērsta bērnu, kas nonākuši konfliktā ar 
likumu, tiesībām tikt uzklausītiem un speciālistu komunikācijas uzlabošanai ar bērniem juvenālās justīcijas 
procesā.

2015. gadā Eiropas Parlaments vienojās ar Eiropas Padomi pieņemt Direktīvu par procesuālajām 
garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā.14 ES Direktīva 
ievieš līdzekļus, kas atbilst Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem un Pamatnostādnēm par bērniem 
draudzīgu tiesu sistēmu. Direktīvas 19. pants nosaka, ka:

„Dalībvalstīm jānodrošina īpaša apmācība tiesībsargājošo iestāžu un ieslodzījuma vietu darbiniekiem, kuri 
izskata lietas, kurās ir iesaistīti bērni, atbilstoši darbinieku saziņas līmenim ar bērniem, par bērnu juridiskajām 
tiesībām, piemērotām nopratināšanas tehnikām, bērnu psiholoģiju un saziņu bērnam uztveramā valodā.”

ES dalībvalstīm ir saistoši šajā Direktīvā iekļautie juridiskie nosacījumi. Turklāt dalībvalstīm jāizpilda 
Direktīvā noteiktās prasības 36 mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā. 

Šīs rokasgrāmatas nolūks ir nodrošināt mācību materiālu speciālistiem, kuri strādā ar bērniem, kas 
nonākuši konfliktā ar likumu, kuriem tādējādi ir īpaši nepieciešams uzlabot komunikāciju ar bērniem. Šajā 
rokasgrāmatā dažādās nodaļās tiks aplūkotas tēmas saistībā ar bērnu juridiskajām tiesībām, nopratināšanas 
tehnikām, saziņu, bērnu psiholoģiju un pedagoģiskajām prasmēm. Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt 
informāciju un turpmākas vadlīnijas jaunās ES direktīvas nosacījumu ieviešanai. Informācija tiek piedāvāta 
atbilstoši Direktīvas saturam un tam, kā to ieviest saskaņā ar citiem atbilstošajiem starptautiskajiem un 
Eiropas standartiem juvenālās justīcijas jomā. Rokasgrāmatu var izmantot arī speciālistu apmācībai 
taisnīguma atjaunošanā un mediācijā, mācot par juvenālās justīcijas sistēmu vai ar to saistītos jautājumus.

14  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas 
kriminālprocesā, 2015. gada 16. decembris, 2013/0408 (COD). Paredzams, ka direktīva tiks pieņemta un stāsies spēkā 2016. gada laikā.
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ROKASGRĀMATAS STRUKTŪRA

Rokasgrāmatas galvenais uzsvars tiek likts uz daudzsološām praksēm un tehnikām saistībā ar bērniem 
draudzīgu tiesvedību. Rokasgrāmatas mērķis ir izplatīt zināšanas par bērnu tiesībām, kad viņi nonākuši 
konfliktā ar likumu, un veicināt cieņpilnu izturēšanos pret šīm tiesībām. Rokasgrāmatā apskatītās tēmas:

• Starptautiskie un Eiropas standarti juvenālajā justīcijā un pusaudžu attīstībā. 
• Vispārīgās prasības; specifiskie procesi bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu, juridiskās un cita 

veida palīdzības nozīme un vecāku loma juvenālajā justīcijā.
• Efektīva līdzdalība; tiesības saņemt informāciju un tiesības tikt uzklausītam. 
• Komunikācijas prasmes; kā efektīvi sazināties ar bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu.
• Papildu pasākumi un atbalsts; bērnu, kas nonākuši konfliktā ar likumu, viedokļa ņemšana vērā lēmumu 

pieņemšanā un lēmumu izskaidrošanā.

Katrā nodaļā tiks apskatīta atbilstošo starptautisko un Eiropas standartu ieviešana praksē. Tiek sniegtas 
pamatprasības, kā ieviest standartus dažādās juvenālās justīcijas procesa stadijās. Tiks izšķirtas vairākas 
stadijas: apcietināšanas un policijas veiktas nopratināšanas stadija; tiesas procesa un lietas izskatīšanas 
stadija; sprieduma pasludināšanas stadija un pirms un pēc tiesas aizturēšanas stadija.

Rokasgrāmatā tiek piedāvāti labās prakses piemēri, kas atbilst attiecīgajā nodaļā apskatītajam tematam. 
Šie piemēri kalpo kā ilustratīvs materiāls, kā praksē iespējams ieviest noteiktus principus vai tiesību normas; 
tos piedāvā partnerorganizācijas. Tas nozīmē, ka šie piemēri nāk no valstīm, kas šajā projektā piedalījās kā 
partnerorganizācijas: Austrijas, Kipras, Čehijas, Somijas, Francijas, Īrijas, Latvijas, Portugāles un Spānijas. 
Visas projektā iesaistītās partnerorganizācijas ir European Council of Juvenile Justice dalībnieces.15 

KĀ IZMANTOT ROKASGRĀMATU?
Šī rokasgrāmata ir izstrādāta kā mācību programmas „Uzlabojot juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā: 
apmācības speciālistiem” daļa. Rokasgrāmata kalpo kā praktiska pamācība speciālistiem, kuri strādā ar 
bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu. Visā rokasgrāmatā informācijas rāmīšos tiek piedāvāti atbilstošie 
starptautiskie un Eiropas standarti. Katrai nodaļai ir arī īss apkopojums.

Papildus rokasgrāmatai mācību komplektā ir arī metodiskais līdzeklis treneriem un video materiāls. Šīs 
trīs mācību komplekta sastāvdaļas jāizmanto kopā mācībās vai nacionālajā diskusiju dienā. Rokasgrāmata ir 
mācību grāmata dalībniekiem un metodiskais materiāls ir pamācība treneriem. Video materiālus izstrādāja 
Ziemeļīrijas NVO Include Youth (Iekļaujot jauniešus), lai ilustrētu vairākus tematus no jauniešu pašu 
perspektīvas. Metodiskajā materiālā vairāki uzdevumi ir saistīti ar šiem video. Video materiāli atrodami 
šeit: http://www.oijj.org/en/improvingjjs-video

VIDEO MATERIĀLA VEIDOTĀJI

Include Youth ir Ziemeļīrijas nevalstiskā organizācija, kas aktīvi aizstāv nelabvēlīgā situācijā nonākušu un 
neaizsargātu jauniešu tiesības un labākās intereses. Include Youth specializācija ir divas galvenās jomas: 
jauniešu tiesvedība un jauniešu nodarbinātība. Šī projekta ietvaros Include Youth tika lūgti noorganizēt 

15  Šī projekta partnerorganizācijas: Providus (Latvija), Korkas augstskola (Īrija), Fundación Diagrama (Spānija), Tieslietu 
ministrija (Portugāle), Hope for Children UNCRC (Kipras), Somijas Mediācijas Forums (Somija), Ludvig Boltcmana Cilvēktiesību 
institūts (Austrija), Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija (Grieķija), Rubikon Centrum (Čehija), Istituto Don Calabria 
(Itālija), asociācija Diagrama (Francija) un Include Youth (Apvienotā Karaliste).
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jauniešu fokusgrupas, kam ir pieredze ar tiesvedības sistēmu, un pārrunāt ar viņiem jauniešu pieredzi 
saskarsmē ar speciālistiem, dažus no izaicinājumiem un vilšanos, ar ko viņi saskārušies, pozitīvas saskarsmes 
piemērus un ieteikumus speciālistiem.

Kopš 2015. gada jūlija Include Youth vada iknedēļas fokusgrupu Vudlendas Juvenālās justīcijas centrā 
(Woodlands Juvenile Justice Centre) Ziemeļīrijā ar mērķi nodibināt attiecības ar jauniešiem ieslodzījumā un 
meklējot jauniešus, kas būtu ieinteresēti filmēties, lai izstāstītu savu pieredzi. Tika uzrunātas arī jauniešu 
grupas Include Youth programmās un jaunieši, kas iesaistījušies Ziemeļīrijas Alternatīvās.

Trīs jaunieši no Vudlendas Juvenālās justīcijas centra labprāt vēlējās iesaistīties video tapšanā un, ievērojot 
vienošanos, tika mainīti viņu vārdi un viņu tēli tika padarīti anonīmi. Sesiju laikā ar šiem jauniešiem bija 
būtiski nodibināt labas attiecības un sarunāties ar viņiem viņu līmenī, izrādot cieņu un iepazīstot viņus. 
Nedēļām ejot uz priekšu, viņi daudz vairāk izteicās un daudz brīvāk un atvērtāk runāja par savu pieredzi.

Kā redzams video, nepilngadīgie runā par savu pieredzi saskarē ar policiju, tiesnešiem, Juvenālās justīcijas 
centra darbiniekiem un jauniešu līdzstrādniekiem. Dažas no šīm saskarsmēm ir bijušas negatīvas, un viņi 
runā par to, kā jutuši necieņu un dzirdējuši aizvainojošus izteikumus. Vudlendas Juvenālās justīcijas centra 
darbiniece Daniela Boida (Danielle Boyd) piekrita intervijai video materiālam un izskaidroja, kā darbinieki 
strādā ar jauniešiem iesaistošā veidā un cenšas nodibināt pozitīvas attiecības.

Include Youth ir cieša saikne un partnerība ar sabiedrībā balstītām organizācijām, ieskaitot Ziemeļīrijas 
Alternatīvām (Alternatives Northern Ireland). Šī organizācija piedāvā taisnīguma atjaunošanas programmas 
un strādā ciešā sadarbībā ar jauniešiem, policiju un vietējām sabiedrībām. 21 gadu vecais Gerets Skaljons 
(Gareth Scullion) piekrita piedalīties video, stāstot par savu taisnīguma atjaunošanas pieredzi Ziemeļīrijā 
kopā ar darbinieku pārstāvi Kelliju Gillu (Kelly Gill), kura ir „izglītības darbiniece” Alternatīvās. Pirms dažiem 
gadiem Gerets nonāca saskarē ar policiju un video materiālā atklāti stāsta par savu iepriekšējo pieredzi ar 
tiesvedības sistēmu un to, kā tā viņu ietekmējusi.

Blērai Andersonei (Blair Anderson) ir 21 gads un viņa ir bijusī Include Youth Nodarbinātības programmas 
dalībniece. Viņa nāk no valsts aprūpes iestādes un atklāti stāsta par savu pieredzi ar policiju un to, kā tas 
ietekmējis viņas nākotni. Fokusgrupu ietvaros ar jauniešiem 2015. gada novembrī tika organizēta diena, 
kurā Blēra stāstīja par savu pieredzi, un tika uzklausīta arī paši policisti. Šajā sesijā piedalījās aptuveni 
50 jauniešu. Pēc fokusgrupas 2015. gada novembrī policija Blēru uzaicināja apmeklēt viņu mācību sesijas 
un darba grupas, lai pastāstītu par savu pieredzi un citi policijas pārstāvji un jaunie rekrūši varētu no viņas 
mācīties.

Blēra uzsver, cik būtiski ir uzklausīt jauniešus un dot viņiem iespēju, īpaši tiem, kas uzauguši valsts aprūpes 
iestādēs un no kuriem pārāk daudzi ir nokļuvuši Ziemeļīrijas juvenālās justīcijas sistēmā.

ROKASGRĀMATAS MĒRĶIS
Rokasgrāmata ietver ar zināšanām saistītu tehniku klāstu par bērnu tiesībām juvenālajā justīcijā, pusaudžu 
attīstību un prasmēm, kas saistītas ar darbu grupās, bērnu līdzdalības veicināšanu un saziņu ar bērniem, kas 
nonākuši konfliktā ar likumu.
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MĀCĪBU UZDEVUMI

Ir būtiski, lai rokasgrāmata tiktu izmantota kopā ar personīgu treniņu sesiju vai nacionālo diskusiju 
dienu, kuras laikā iespējams izplatīt zināšanas un praksē pārbaudīt prasmes. Mācību mērķis sastāv no trim 
daļām:

1. iepazīstināt dalībniekus ar starptautisko un Eiropas ietvaru bērnu tiesībās, kas saistītas ar juvenālo 
justīciju; 

2. informēt speciālistus par bērnu līdzdalības nozīmību juvenālajā justīcijā; un
3. attīstīt speciālistu prasmes veicināt bērnu līdzdalību.

Veids, kā sasniegt mācību mērķus, atšķiras pēc vietējās situācijas un mācību mērķgrupas. Pirmie divi mērķi 
nav obligāti jāsasniedz klasiskā mācību sesijā, tie var būt arī daļa no nacionālās diskusijas dienas. Šī vispārīgā 
diskusiju diena varētu koncentrēties uz lielāku interesentu, iesaistīto personu un speciālistu, kuri strādā ar 
bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu, loku. Trešo mērķi ieteicams sasniegt praktiskākā un mazāka 
dalībnieku skaita mācību sesijā vai darba grupā.

ZINĀŠANAS UN PRASMES

Lai sniegtu ieguldījumu juvenālās justīcijas sistēmās Eiropā, kas ciena bērnu tiesības, un īpaši koncentrētos 
uz bērnu līdzdalību juvenālās justīcijas procesos, ir būtiski, lai tajos iesaistītie speciālisti apgūtu noteiktas 
zināšanas un prasmes.

Speciālistiem nepieciešamās zināšanas

Zināšanas par: 

• cilvēka pamattiesībām, piemēram, tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības saņemt informāciju un tiesības tikt 
uzklausītam; 

• pamatkoncepcijām, piemēram, procesuālajām garantijām, bērnu līdzdalību un pusaudžu attīstību;
• starptautiskajiem un Eiropas instrumentiem par bērnu tiesībām un to vērtībām;
• īpašu procesu izveidi bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu; 
• bērnu līdzdalības nozīmi dažādās juvenālās justīcijas procesa stadijās. 

Speciālistiem nepieciešamās prasmes

Prasmes:

• vadīt efektīvu sarunu ar bērnu, kurš nonācis konfliktā ar likumu, kuras laikā bērnam tiek dota iespēja 
izteikt savu viedokli;

• uzklausīt bērnus, kas nonākuši konfliktā ar likumu;
• pielietot sarunas tehnikas, lai veicinātu bērnu, kas nonākuši konfliktā ar likumu, līdzdalību;
• izskaidrot procesus un lēmumus bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu;
• pielāgot apstākļus un atmosfēru, kurā notiks saruna ar bērnu, kas nonācis konfliktā ar likumu;
• iesaistīt vecākus juvenālās justīcijas procesā.
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KOPSAVILKUMS

Mācību materiālu kopuma galvenais mērķis: 

Padarīt juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā efektīvākas un bērniem draudzīgākas, koncentrējoties uz bērnu, kas 
nonākuši konfliktā ar likumu, tiesībām tikt uzklausītiem un viņu aktīvu līdzdalību juvenālās justīcijas sistēmā.

Mācību materiālu kopuma uzdevumi:
4. iepazīstināt speciālistus ar starptautisko un Eiropas ietvaru bērnu tiesībās attiecībā uz juvenālo justīciju;
5. informēt speciālistus par bērnu līdzdalības juvenālajā justīcijā nozīmību; 
6. attīstīt speciālistu prasmes veicināt bērnu līdzdalību.

PIEZĪME: Vietniekvārda „viņš” izmantošana šajā rokasgrāmatā attiecas uz jebkuru bērnu, kas nonācis konfliktā ar 
likumu, neatkarīgi no bērna dzimuma.





NODAĻA 1

Starptautiskie un Eiropas 
standarti juvenālās  

justīcijas jomā
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Nodaļa 1. Starptautiskie un Eiropas 
standarti juvenālās  justīcijas jomā

Šī nodaļa ietver ieskatu šīs mācību rokasgrāmatas pamattēmā: bērnu, kas nonākuši konfliktā ar likumu, 
līdzdalība juvenālās justīcijas procesos. 1.1. apakšnodaļa apskata tiesību tikt uzklausītam nozīmību 
juvenālajā justīcijā un bērnam draudzīgas juvenālās justīcijas attīstību Eiropā. 1.2. apakšnodaļa sniedz 
pārskatu par atbilstošajiem starptautiskajiem standartiem juvenālajā justīcijā, un 1.3. apakšnodaļas centrā 
ir atbilstošie Eiropas standarti. 1.4. apakšnodaļa apskata dažas pamatproblēmas, kas skar pusaudžu attīstību 
no juvenālās justīcijas sistēmas perspektīvas.

1.1 BĒRNU, KAS NONĀKUŠI KONFLIKTĀ AR LIKUMU, 
LĪDZDALĪBA JUVENĀLĀS JUSTĪCIJAS PROCESOS
TIESĪBU TIKT UZKLAUSĪTAM NOZĪMĪBA JUVENĀLAJĀ JUSTĪCIJĀ

Saskaņā ar ANO Konvencijas par bērna tiesībām (KBT, skatiet arī 3. piezīmi) 12. pantu bērniem ir tiesības 
tikt uzklausītam jebkādā ar viņu saistītā tiesvedībā. Protams, šis noteikums attiecas arī uz bērniem, kuri tiek 
turēti aizdomās vai ir apsūdzēti par kriminālnozieguma izdarīšanu.

Tiesības tikt uzklausītam var uzskatīt par būtiskām līdzdalības tiesībām, kas izriet no KBT. ANO Bērnu 
tiesību komiteja (KBT komiteja) ir precīzāk definējusi terminu „līdzdalība”.

VISPĀRĒJAIS KOMENTĀRS NR. 12, 3. PUNKTS

Kopš Konvencijas pieņemšanas 1989. gadā ir sasniegts vērā ņemams progress vietējā, nacionālā, reģionālā un 
globālā līmenī likumdošanas, politikas nostādņu un metodoloģiju izstrādē, lai veicinātu 12. panta ieviešanu. 
Pēdējo gadu laikā ir parādījusies plaši izplatīta prakse, kas tiek dēvēta par „līdzdalību”, kaut arī pats termins 
12. panta tekstā neparādās. Šis termins ir radies un nu tiek plašā mērogā lietots, lai aprakstītu notiekošos procesus, 
kas ietver informācijas apmaiņu un dialogu starp bērniem un pieaugušajiem, kas balstīti uz savstarpēju cieņu 
un kurā bērni var uzzināt, kā viņu un pieaugušo viedokļi tiek ņemti vērā un ietekmē šādu procesu iznākumu.

Termina „līdzdalība” definīcijā KBT komiteja īpaši uzsver bērnu balsi. Bērniem ir ne tikai tiesības izteikt savu 
viedokli, bet viņiem arī jānodrošina atgriezeniskā saite, kā viņu viedoklis ir ietekmējis lēmuma pieņemšanas 
procesu. Turklāt Komiteja nosaka, ka „bērnu uzklausīšanu nedrīkst uzskatīt par pašmērķi, bet tai jābūt 
līdzeklim, ar kuru valstis savu mijiedarbību ar bērniem un savu rīcību ar bērniem vēl vairāk pieskaņo bērnu 
tiesību īstenošanai” (Vispārējais komentārs Nr. 5, 12. punkts).

Uzsverot bērna līdzdalības nozīmību no bērna tiesību perspektīvas, akadēmiskie pētījumi uzrāda arī līdzdalības 
svarīgumu pašiem bērniem. Kilkelija (Kilkelly, 2010), gatavojot Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu 
sistēmu, norāda, ka bērni, kuri ir iesaistīti justīcijas sistēmā, ne vienmēr jūtas pieaugušo cienīti un sadzirdēti. 
Turklāt viņiem bieži nav ticības vai uzticības varas iestādēm, jo viņi jūtas tā, it kā viņus necienītu un viņu īpašās 
vajadzības netiktu ņemtas vērā. Bez tam, bērni norāda, ka viņi augstu vērtē tiešu viņu viedokļa uzklausīšanu, 
piemēram, ja to dara tiesnesis, jo tad viņi var justies droši, ka viņu viedoklis netiks pārprasts. Bērni arī uzskata, 
ka var tikt pieņemts labāks lēmums, ja tiesnešiem (vai citiem speciālistiem) ir pilnīgāka izpratne par to, kas 
notiek viņu dzīvē, un to var panākt, tiešā veidā uzklausot bērnu (Cashmore & Parkinson, 2007; Kilkelly, 2010).
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Papildus vērtībai, ko bērni piešķir viņu uzklausīšanai tiesā, pētījums atklāj arī bērnu viedokļa uzklausīšanai, 
jo tai var būt vairākas citas pozitīvas ietekmes. Pirmkārt, aktīva līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos 
var palīdzēt bērniem saprast un pieņemt galīgo lēmumu. Piemēram, tiesneša lēmumu ir vieglāk pieņemt, 
ja iemesli, kāpēc tiek pieņemts šāds lēmums, tiek izskaidroti, un attiecīgi bērns tos saprot (Cashmore & 
Parkinson, 2007; Saywitz et al., 2010). Tas attiecas arī uz lēmumiem, kas tiek pieņemti iestādēs, kur bērni 
tiek nosūtīti pēc brīvības atņemšanas. Taisnīga un konsekventa attieksme bērniem, kas nonākuši konfliktā 
ar likumu, paaugstina drošības sajūtu un samazina stresa sajūtu, kas pozitīvi ietekmē viņu motivāciju iziet 
ārstēšanas un reintegrācijas programmas (Van der Laan & Eichelsheim, 2013). Otrkārt, līdzdalība var 
pozitīvi ietekmēt bērnus, jo tā palīdz viņiem izaugt par atbildīgiem pieaugušajiem (Saywitz et al., 2010). 
Kad bērni iemācās piedalīties lēmumu pieņemšanā, viņu spriešanas spējas un prasmes izteikt savu viedokli 
uzlabojas (Fitzgerald et al., 2009; Freeman, 1997).16 Bērnu līdzdalība ir arī būtisks taisnīguma atjaunošanas 
un mediācijas prakses elements, un mediāciju arī var uzskatīt par instrumentu, kā veicināt bērnu līdzdalību 
(skatiet, piemēram, zemāk sniegto Somijas piemēru).

SKOLU MEDIĀCIJA SOMIJĀ

Somijas Pamatizglītības likums un izglītības pamatprogramma (1998) sniedz lielu atbalstu bērnu līdzdalības 
paaugstināšanai skolās. Tas tiek darīts ar mērķi iemācīt bērniem sociālās prasmes, izmantojot mediāciju. Skolu 
mediācija tiek uzskatīta par mācību situāciju, kurā bērni var ne tikai iemācīties, kā tikt galā ar konfliktiem, 
bet arī izmantot savas tiesības piedalīties un tikt uzklausītiem. Mediācijas izmantošana skolās savieno skolas 
vidi ar mediācijas praksēm, kas tiek izmantotas pārējā sabiedrības daļā, piemēram, cietušā – likumpārkāpēja 
mediāciju (CLM). Mediācijas metodi Somijas skolās īsteno kopš 2000. gada ar VERSO-programmas starpniecību, 
piedaloties Somijas Mediācijas forumam (NVO).

BĒRNIEM DRAUDZĪGAS TIESU SISTĒMAS ATTĪSTĪBA EIROPĀ

Vispārīgi runājot, starptautiskie juvenālās justīcijas standarti atzīst bērnu, kas nonācis konfliktā ar likumu, 
kā cilvēku, kam ir tiesības uz taisnīgu tiesu, bet arī īpašs statuss, kas pieprasa bērniem piemērotu specifisku 
apiešanos. Šī pieeja atzīta KBT, galvenajā juvenālās justīcijas tiesību akta, 40. pantā. 

Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesu prakse sniedz savu ieguldījumu bērnu tiesību virzībā juvenālās 
justīcijas sistēmās. Īpaši KBT 12. un 40. panta izmantošanai ir bijusi nepārprotama ietekme uz ECT tiesu 
praksi. Tāpat arī KBT komiteja savā Vispārējā komentārā Nr. 10 par juvenālo justīciju nosaka, ka viņiem ir 
liels potenciāls ņemt vērā ECT tiesu praksi (skatiet Kilkelly, 2015). 

Nesen Eiropā veiktas vairākas pārmaiņas, lai palielinātu bērniem draudzīgu tiesu sistēmu praksi. Ir skaidrs, 
ka mijiedarbībai starp KBT un ECTK ir ļoti liela nozīme. To pastiprināja arī 2010. gadā pieņemtās Eiropas 
Padomes Ministru komitejas Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu. Pamatnostādnes sniedz 
detalizētus ieteikumus saistībā ar juvenālās justīcijas procesu pielāgošanu, lai tie atbilstu bērnu, kas 
nonākuši konfliktā ar likumu vecumam un attīstības līmenim.

16  Šveicē veiktais pētījums apstiprina, ka bērnu un vecāku līdzdalība ir viens no (pedagoģisko) piespiedu līdzekļu veiksmes 
faktoriem. Šajā pētījumā tika salīdzināti 29 dažādu valstu (Šveices, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un ASV) empīriskie pētījumi. 
Vairāk informācijas:
http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20(37)/10372BE_Rapport_
final_publication.pdf  
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2011. gada ES darba kārtība bērna tiesību nodrošināšanai izvirzīja pārmaiņas Eiropas tiesvedības sistēmās, 
lai tās kļūtu bērniem draudzīgākas, par galveno Eiropas Komisijas prioritāti.17 Turklāt Eiropas Komisija 
nosaka, ka ir jāveicina Eiropas Padomes Pamatnostādņu par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu (2010) 
izmantošana. 

KOPSAVILKUMS

Līdzdalības nozīmība juvenālajā justīcijā: 

- Visām ES dalībvalstīm saistošs noteikums, kā to nosaka Direktīva par procesuālajām garantijām bērniem, 
kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā.

- Eiropas Cilvēktiesību tiesas atzīta par daļu no bērnu tiesībām uz taisnīgu tiesu, līdztekus citām tiesībām.

- Bērna līdzdalība ir līdzeklis, kā ieviest bērnu tiesības, kā to cita starpā nosaka ANO Bērna tiesību 
konvencija.

- Līdzdalība ir nepārtraukts process, kas ietver informācijas apmaiņu un dialogu, kas nosaka tiesvedības 
procesu iznākumu.

- Bērni norāda, ka viņi augstu vērtē iespēju, ka lēmuma pieņēmējs viņus uzklausa.

- Iespējai piedalīties ir pozitīva ietekme uz bērna attīstību, kā arī uz juvenālās justīcijas procesu un 
iznākumu.

1.2 IEVADS STARPTAUTISKAJOS STANDARTOS JUVENĀLĀS 
JUSTĪCIJAS JOMĀ
PEKINAS NOTEIKUMI

Pirms Bērna tiesību konvencijas pieņemšanas 1985. gadā ANO pieņēma ANO Pusaudžu tieslietu 
administrēšanas Minimālā Standarta noteikumus (Pekinas noteikumus). Pekinas noteikumi ietvēra 
detalizētus minimālos noteikumus, kas noteica juvenālās justīcijas (tieslietu) administrēšanu vietējā valsts 
līmenī.

Kaut arī Pekinas noteikumi nav juridiski saistoši, KBT uzraugošā iestāde – ANO Bērnu tiesību komiteja – 
iesaka piemērot šos noteikumus visiem bērniem, kas nonākuši tiesvedības sistēmā (Vispārējais komentārs 
Nr. 10, 4. punkts). Turklāt daži no šiem noteikumiem ir kļuvuši saistoši, jo iekļauti KBT 40. pantā. Šie 
noteikumi piedāvā norādījumus saistībā ar KBT noteikumu interpretēšanu.

Saistībā ar bērnu līdzdalību juvenālās justīcijas procesos svarīgs ir 14.2. noteikums.

PEKINAS NOTEIKUMU 14.2. NOTEIKUMS

Procesi jāīsteno nepilngadīgā labākajās interesēs un izpratnes pilnā atmosfērā, kas ļautu nepilngadīgajam tajos 
piedalīties un brīvi izteikties.

17  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES 
darba kārtība bērnu tiesību nodrošināšanai, COM(2011) 60 noslēdzošais.
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Šis noteikums iepazīstina ar izpratnes un līdzdalības konceptu. Tiesības piedalīties juvenālās justīcijas 
procesos, kā tas noteikts 14.2. noteikumā, var uzskatīt par KBT 12. panta (tiesības tikt uzklausītam) piemēru 
(?) (Rap, 2013).

ANO KONVENCIJA PAR BĒRNA TIESĪBĀM

ANO Konvencija par bērna tiesībām (KBT) tika pieņemta 1989. gadā un tā atzīst bērnus kā no citiem 
neatkarīgas personas ar savām cilvēktiesībām. KBT attiecas uz jebkuru bērnu, ieskaitot tos, kas nonākuši 
krimināllietu vai juvenālās justīcijas sistēmā. To var uzskatīt par vienīgo vissvarīgāko starptautisko 
cilvēktiesību konvenciju bērniem. Konvenciju ratificējušas visas ANO dalībvalstis (196 valstis), izņemot 
vienu – Amerikas Savienotās Valstis. Tādējādi KBT ir visplašāk pieņemtais cilvēktiesību instruments pasaulē.

12. pants – Tiesības tikt uzklausītam

KBT 12. PANTS

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ikvienam bērnam, kas ir spējīgs formulēt savu viedokli, būtu tiesības brīvi to paust 
visos jautājumos, kas viņu skar, turklāt bērna viedoklim jāpievērš pienācīga uzmanība atbilstoši bērna vecumam 
un brieduma pakāpei.

2. Šajā nolūkā bērnam tiek dota iespēja tikt uzklausītam jebkādā ar viņu saistītā tiesvedībā un administratīvā 
procesā vai nu tieši, vai ar pārstāvja vai attiecīgas iestādes starpniecību, ievērojot attiecīgās valsts tiesību aktu 
procesuālās normas. 

Tiesības tikt uzklausītam attiecas uz katru bērnu, kurš ir spējīgs formulēt savu viedokli. Šim noteikumam 
ir būtiska praktiska nozīme bērna līdzdalības tiesību aizsardzībā. Atbilstoši tam, dalībvalstīm ir pienākums 
iesaistīt bērnus visās ar viņu saistītajās lietās, ieskaitot tiesvedības un administratīvos procesus (KBT 12. (2) 
pants), piemēram, juvenālās justīcijas procesos. Turklāt valstis tiek mudinātas īstenot lēmumu pieņemšanas 
procesu bērnu ietekmējošos jautājumos bērnam pieejamā veidā. Tas nozīmē, ka lēmumu pieņemšanas 
procesam jābūt piemērotam bērna vecumam un brieduma pakāpei. Tomēr, uzklausot bērna viedokli, varas 
iestādēm jāattiecas pret šo viedokli, ņemot vērā bērna vecumu un brieduma pakāpi, izvērtējot, kas ir bērna 
labākajās interesēs un salīdzinot tās ar citām interesēm, kas attiecas uz lietu.

40. pants – Juvenālā justīcija

Galvenais starptautisko cilvēktiesību nodrošināšanas noteikums attiecībā uz bērniem, kas nonākuši 
konfliktā ar likumu, ir BTK 40. pants. Var domāt, ka kopš BTK pieņemšanas 1989. gadā juvenālā justīcija ir 
kļuvusi par starptautiski atzītu cilvēktiesību jautājumu, ar to saprotot, ka tiek atzītas gan bērna tiesības uz 
taisnīgu apiešanos, gan viņa vai viņas tiesības uz apiešanos, kas atbilstoša viņa vai viņas vecumam.

Īsumā, BTK pieeja attiecībā uz bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu, balstās uz diviem pieņēmumiem. 
Pirmais – katrs bērns ir pelnījis taisnīgu apiešanos, pilnībā ievērojot viņa cilvēcisko pašcieņu un tiesības uz 
taisnīgu tiesu. Otrais pieņēmums – katrs bērns ir pelnījis īpašu un bērnam draudzīgu apiešanos, kas cita 
starpā nozīmē, ka jebkura juvenālās justīcijas intervence jāīsteno ar mērķi reintegrēt bērnu sabiedrībā un dot 
viņam vai viņai konstruktīvu iespēju piedalīties. Tāpēc būtiski ir arī pedagoģiskie aspekti: nepilngadīgajiem 
jāspēj mācīties no savām kļūdām un jāsaņem atbalsts, lai izvairītos no atkārtotas nozieguma izdarīšanas, 
turklāt tas jādara taisnīgā un godprātīgā veidā (Liefaard, 2015).
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KBT 40. PANTS

1. Dalībvalstis atzīst, ka ikvienam bērnam, kurš tiek turēts aizdomās, ir apsūdzēts vai atzīts par vainīgu 
noziedzīgā nodarījumā, ir tiesības uz tādu izturēšanos, kas atbilst bērna pašcieņai un savas vērtības apziņai, 
nostiprina viņā cieņu pret cilvēktiesībām un citu personu pamatbrīvībām un kurā tiek ņemts vērā bērna vecums 
un nepieciešamība sekmēt viņa reintegrāciju un panākt, lai viņš kļūtu par pilnvērtīgu sabiedrības locekli.

2. Šajā nolūkā, ievērojot attiecīgās starptautisko dokumentu normas, dalībvalstis nodrošina to, ka:
(a) neviens bērns netiek turēts aizdomās, netiek apsūdzēts vai atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā savas 
darbības vai bezdarbības dēļ, kas saskaņā ar attiecīgās valsts vai starptautiskajām tiesībām nav bijušas aizliegtas 
to izdarīšanas brīdī;
(b) ikvienam bērnam, kurš tiek turēts aizdomās vai ir apsūdzēts par krimināllikuma pārkāpumu, ir vismaz šādas 
garantijas:
(i) bērns tiek uzskatīts par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav likumīgi pierādīta;
(ii) bērns tiek uzreiz un tieši informēts par viņam izvirzītajām apsūdzībām, vajadzības gadījumā – ar viņa vecāku 
vai aizbildņu starpniecību, un viņam tiek sniegta juridiskā un cita piemērota palīdzība aizstāvības sagatavošanā 
un īstenošanā;
(iii) attiecīgais jautājums bez kavēšanās tiek izskatīts taisnīgā procesā kompetentā, neatkarīgā un objektīvā 
iestādē vai tiesā saskaņā ar likumu advokāta vai citas personas klātbūtnē, kas sniedz atbilstošu palīdzību, un, ja 
vien tas nekaitē bērna interesēm, ņemot vērā viņa vecumu un stāvokli, vecāku vai aizbildņu klātbūtnē;
(iv) bērns netiek piespiests dot liecības vai atzīt savu vainu; bērns var iepazīties ar apsūdzības liecinieku liecībām 
vai nu patstāvīgi, vai ar citu personu palīdzību un tiek nodrošināta aizstāvības liecinieku līdztiesīga piedalīšanās 
un uzklausīšana;
(v) ja tiek uzskatīts, ka bērns pārkāpis krimināllikumu, tad lai attiecīgais lēmums un jebkurš saistībā ar to veiktais 
pasākums būtu pārsūdzams augstākā kompetentā, neatkarīgā un objektīvā iestādē vai tiesā saskaņā ar likumu;
(vi) bez maksas tiek nodrošināta tulka palīdzība, ja bērns nesaprot lietoto valodu vai tajā nerunā;
(vii) tiek pilnībā respektēta bērna privātās dzīves neaizskaramība visās izmeklēšanas stadijās.

3. Dalībvalstis cenšas pieņemt tiesību aktus, noteikt procedūras, instances un iestādes, kas tieši attiecas uz 
bērniem, kuri tiek uzskatīti par krimināllikuma pārkāpējiem, apsūdzēti vai atzīti par vainīgiem noziedzīgā 
nodarījumā, tostarp:
(a) noteikt minimālo vecumu, līdz kura sasniegšanai bērnus nevar saukt pie kriminālatbildības;
(b) ja nepieciešams un atzīts par vēlamu, attiecībā uz šādiem bērniem neuzsākt tiesvedību, ar noteikumu, ka tiek 
pilnīgi ievērotas cilvēktiesības un tiesiskās garantijas.

4. Ir jāparedz dažādi pasākumi attiecībā uz aprūpi, audzināšanu un uzraudzību, konsultācijām, probāciju, 
nodošanu audžuģimenē, vispārējās un profesionālās izglītības programmām, kā arī citi institucionāli risinājumi, 
lai nodrošinātu bērnu labklājībai, viņu stāvoklim un nodarījumam atbilstošu risinājumu.

KBT 40. (2) pants ietver minimālo standartu sarakstu, kura mērķis ir nodrošināt, ka visi bērni, kas apsūdzēti 
par kriminālnozieguma izdarīšanu, saņem taisnīgu apiešanos un tiesu. Saskaņā ar ANO Bērnu tiesību 
komiteju, šie standarti iever retroaktīvas juvenālās justīcijas aizliegumu, nevainīguma prezumpciju, tiesības 
uz aktīvu līdzdalību procesos, tiesības tūlīt un tiešā veidā saņemt informāciju par apsūdzību(-ām), kas 
pret viņu izvirzītas, tiesības uz juridisko un citu atbilstošo palīdzību, tiesības uz lēmuma pieņemšanu bez 
kavēšanās un ar vecāku iesaistīšanos, tiesības netikt piespiestam liecināt pret sevi, tiesības uz procesuālo 
līdztiesību, tiesības iesniegt apelāciju, tiesības saņemt bezmaksas tulka palīdzību un tiesības uz pilnīgu 
privātuma ievērošanu (Vispārējais komentārs Nr. 10, 41.-67. punkts). 

Tiesības uz efektīvu līdzdalību procesos KBT 40. (2) pantā nav skaidri minētas. tomēr ANO Bērnu tiesību 
komiteja uzsver, ka tā ir būtiska prasība taisnīgas tiesas nodrošināšanā bērniem; tiesības, kas ir tiešā veidā 
saistītas ar KBT 12. pantu, kurā ietvertas katra bērna tiesības cita starpā tikt uzklausītam tiesvedības vai 
administratīvajos procesos (Vispārējais komentārs Nr. 10, 44. punkts).
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KBT 40. (3) pants netieši norāda, ka dalībvalstīm jāizveido atsevišķa juvenālās justīcijas sistēma, taču 
neizskaidro, ko tā ietver. Tas īpaši aicina dalībvalstis noteikt minimālo vecumu, no kura bērns var tikt saukts 
pie kriminālatbildības, un novērst šādu iespēju, kur iespējams un vēlams.

37. pants – Brīvības atņemšana

KBT 37. pants ir galvenais cilvēktiesības nodrošinošais noteikums bērniem, kuriem atņemta brīvība, un tas 
atzīst brīvības atņemšanas ietekmi uz bērnu dzīvi, kā arī nepieciešamību izmantot īpašu, bērniem piemērotu 
pieeju. Saistībā ar to, ir būtiski nodrošināt stingru juridisko statusu bērniem, kuriem ir piemērota (vai pastāv 
risks, ka tiks piemērota) brīvības atņemšana, pamatojoties uz valsts (esošo) likumdošanu.

KBT 37. PANTS

Dalībvalstis nodrošina to, ka:

(a) neviens bērns netiek pakļauts spīdzināšanai vai citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai pazemojošiem 
izturēšanās vai soda veidiem. Ne nāvessodu, ne mūža ieslodzījumu, neparedzot atbrīvošanas iespēju, nevar 
piespriest par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījušas personas, kas jaunākas par 18 gadiem;

(b) nevienam bērnam nelikumīgi vai patvaļīgi netiek atņemta brīvība. Bērna apcietināšanai, aizturēšanai vai 
ieslodzīšanai cietumā jānotiek saskaņā ar likumu, un tas jāizmanto tikai kā galējas nepieciešamības līdzeklis un 
uz iespējami īsāku laiku;

(c) ikvienam bērnam, kuram atņemta brīvība, tiek nodrošināta humāna izturēšanās un viņa cilvēciskās pašcieņas 
respektēšana, ievērojot attiecīgā vecuma personu vajadzības. Ikviens bērns, kuram atņemta brīvība, jānošķir no 
pieaugušajiem, ja vien netiek uzskatīts, ka tas nav bērna interesēs, un viņam jābūt tiesībām uzturēt kontaktus ar 
savu ģimeni, izmantojot saraksti un tikšanos, izņemot īpašus gadījumus;

(d) ikvienam bērnam, kuram atņemta brīvība, ir tiesības nekavējoties saņemt juridisko un citu vajadzīgo 
palīdzību, kā arī tiesības brīvības atņemšanas likumīgumu apstrīdēt tiesā vai citā kompetentā, neatkarīgā un 
objektīvā iestādē un tiesības ātri saņemt šo iestāžu lēmumu.

Šajā pantā tiek uzsvērts, ka neviens bērns netiek pakļauts spīdzināšanai vai citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem 
vai pazemojošiem soda veidiem. Par noziegumiem, ko izdarījušas personas, kas nav sasniegušas astoņpadsmit 
gadu vecumu, nevar piespriest ne nāves sodu, ne mūža ieslodzījumu, neparedzot atbrīvošanas iespēju (KBT 
37. (a) pants).

KBT 37. (b) pants sniedz būtiskus norādījumus par sodu piespriešanu arī juvenālās justīcijas kontekstā, 
nosakot, ka nepilngadīgo brīvības atņemšana jāizmanto tikai kā galējas nepieciešamības līdzeklis un uz īsāko 
atbilstošo laikposmu. Šeit jāpaskaidro, ka KBT 37. (b) pants tiek piemērots brīvības atņemšanas veidiem 
ārpus juvenālās justīcijas sistēmas robežām. Brīvības atņemšana tiek definēta kā „jebkura veida ar tiesas 
vai administratīvās varas iestādes lēmumu veikta ievietošana iestādē, kuru nepilngadīgais nedrīkst pamest 
pēc paša vēlēšanās” (Eiropas noteikumu par nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, attiecībā uz kuriem tiek 
piemēroti sodi vai piespiedu līdzekļi 21.5. noteikums). Tas nozīmē, ka bērni, kuri ievietoti (daļēji) slēgtajās 
iestādēs, arī var saņemt KBT 37. pantā un ar to saistītajos standartos noteikto aizsardzību (Liefaard, 2008).

Saskaņā ar ANO Bērnu tiesību komiteju (Vispārējais komentārs Nr. 10, 80.-81. punkts), KBT 37. (b) pants 
nosaka, ka dalībvalstis nodrošina efektīvu alternatīvu kopumu bērnu pirmstiesas aizturēšanai, lai garantētu 
pēdējā līdzekļa principu. Valstis nodrošina arī pēc iespējas drīzāku bērnu atbrīvošanu no pirmstiesas 
aizturēšanas un, ja nepieciešams, piemēro noteiktus nosacījumus.
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Šajā pantā atkal tiek uzsvērts, ka ir jāņem vērā bērnu, kas nonākuši konfliktā ar likumu, vajadzības un ka tās 
var atšķirties saistībā ar bērna vecumu. Turklāt ir skaidra arī saziņas un sarakstes nozīmība ar ģimeni, kā tas 
ir noteikts juridiski saistošajā cilvēktiesību konvencijā (KBT 37. (c) pants).

HAVANNAS NOTEIKUMI

1990. gadā ANO pieņēma ANO Noteikumus par nepilngadīgo aizsardzību brīvības atņemšanas gadījumā 
(Havannas noteikumi). Havannas noteikumi satur pamatnostādnes par visu mazgadīgo brīvības atņemšanu. 
Šiem noteikumiem pakļauti ne tikai nepilngadīgie likumpārkāpēji, bet arī bērni, kuriem tiek atņemta 
brīvība citu iemeslu dēļ, ieskaitot bērnu aizsardzību, uzvedības traucējumus vai nepieciešamo psihiatrisko 
ārstēšanu. Turklāt tie attiecas arī uz ievietošanu atvērtā tipa izglītības iestādēs un ne tikai slēgtā tipa 
aizturēšanas centros (11. (b) noteikums).

Noteikumi ietver minimālos standartus bērnu brīvības atņemšanai. Ja bērniem tiek atņemta brīvība, jāņem 
vērā viņu īpašās vajadzības, kas saistītas ar bērnu vecumu, personiskajām īpašībām, dzimumu, nozieguma 
veidu, garīgo un fizisko veselību (28. noteikums). Turklāt brīvības atņemšanas iestāžu telpām jābūt tādām, 
lai nodrošinātu bērnu vajadzības pēc privātuma, iespējas sazināties ar vienaudžiem un piedalīties sporta un 
atpūtas aktivitātēs (32. noteikums). Personīgo mantu paturēšana ir tiesību uz privātumu pamatelements un 
tādēļ bērniem ir jādod šāda iespēja (35. noteikums). Noteikumi nosaka arī to, ka bērniem ir jābūt tiesībām 
valkāt savas drēbes, vismaz gadījumos, kad viņi pamet iestādi (36. noteikums). Citas pamattiesības, kas tiek 
noteiktas, ir tiesības uz izglītību (38. noteikums), tiesības uz aktīvo atpūtu (svaigā gaisā) (47. noteikums) 
un tiesības sazināties ar ārpasauli (59.-62. noteikums). Havannas noteikumos īpaši noteikts, ka personālam 
jāveic savs darbs „cilvēcīgā, profesionālā un efektīvā veidā ar augstu atdevi” (83. noteikums).

KBT KOMITEJA – VISPĀRĒJIE KOMENTĀRI

ANO Bērnu tiesību komiteja ir KBT uzraugošā institūcija. Komiteja gan uzrauga Konvencijas par bērna 
tiesībām ieviešanu dalībvalstīs, gan sagatavo Vispārējos komentārus, kuros formulē savu interpretējumu 
par cilvēktiesību noteikumu saturu. Kaut arī Vispārējie komentāri nav juridiski saistoši, šiem dokumentiem 
ir liela vērtība un būtiska nozīme KBT ietverto bērnu tiesību interpretēšanai un ieviešanai praksē.

Vispārējais komentārs Nr. 10 

2007. gadā Komiteja publicēja Vispārējo komentāru Nr. 10 par Bērnu tiesībām nepilngadīgo tiesvedības 
sistēmā. Šis dokuments sniedz detalizētus ieteikumus par KBT 40. panta ieviešanu un citiem ar to saistītajiem 
bērnu tiesību nodrošinājuma aktiem un standartiem.

VISPĀRĒJAIS KOMENTĀRS NR. 10, 46. PUNKTS

Taisnīga tiesa nozīmē, ka bērns, kas tiek uzskatīts vai apsūdzēts par krimināllikuma pārkāpumu, spēj efektīvi 
piedalīties tiesā, tādēļ viņam jāsaprot apsūdzības un iespējamās sekas un sods, lai dotu norādes juridiskajam 
padomniekam, apstrīdētu liecības, sniegtu notikumu atstāstu un pieņemtu atbilstošus lēmumus par 
pierādījumiem, liecībām un piespiedu līdzekļiem, kas tiks piemēroti. Pekinas noteikumu 14. pants nosaka, ka 
tiesas procesam jānotiek izprotošā atmosfērā, lai ļautu bērnam piedalīties un brīvi izteikt savu viedokli. Var būt 
nepieciešams pielāgot tiesas procesus un prakses, ņemot vērā bērna vecumu un briedumu.
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KBT Komiteja tiešā veidā saista taisnīgu tiesu un efektīvu līdzdalību. Ir skaidri norādīts, ka „tiesības tikt uzklausītam 
ir pamatnosacījums taisnīgai tiesai” (44. punkts). Šis punkts tiešā veidā norāda uz attieksmi, kādai jābūt pret bērnu 
visa juvenālās justīcijas procesa laikā. Tas norāda, ka bērnam jādod „iespēja tikt uzklausītam jebkurā tiesvedības 
vai administratīvajā procesā” (43. punkts), turklāt visa procesa laikā, sākot no pirmstiesas stadijas līdz soda 
vai piespiedu līdzekļa piemērošanai (44. punkts). Turklāt, kad bērnam par viņa nodarījumiem tiek piemērota 
kriminālatbildība, pret viņu nedrīkst izturēties kā pret pasīvu objektu, jo tas nedos efektīvu ietekmi uz bērna 
uzvedību. Saskaņā ar Komitejas ziņoto, pētījums liecina, ka aktīva bērna līdzdalība, piemēram, piespiedu līdzekļu 
piemērošanā, veicina pozitīvu iznākumu (45. punkts).

Vispārējais komentārs Nr. 12 

2009. gadā Komiteja publicēja Vispārējo komentāru Nr. 12 par Bērna tiesībām tikt uzklausītam. Šis dokuments 
satur tālākas pamatnostādnes, kā ieviest KBT 12. pantu, sniedzot īpašas norādes par tiesībām tikt uzklausītam 
tiesvedības procesos.

Bērns nevar tikt efektīvi uzklausīts, ja apkārt valdošie apstākļi ir biedējoši, naidīgi, vienaldzīgi vai nepiemēroti 
bērna vecumam. Procesam jābūt gan saprotamam, gan bērnam atbilstošam. Jāpievērš īpaša uzmanība bērnam 
draudzīgas informācijas nodrošināšanā un sniegšanā, atbalstam sevis aizstāvēšanā, atbilstoši apmācītiem 
darbiniekiem, tiesas telpu iekārtojumam, tiesnešu un advokātu ietērpam, vizuālajai informācijai uz ekrāna un 
atsevišķai uzgaidāmajai telpai.

VISPĀRĒJAIS KOMENTĀRS NR. 12, 34. PUNKTS

Bērnu nevar efektīvi uzklausīt vidē, kas ir biedējoša, naidīga, vienaldzīga vai neatbilstoša viņa vai viņas vecumam. 
Tiesas procesam jābūt gan saprotamam, gan bērnam piemērotam. Īpaša uzmanība jāpievērš bērnam draudzīgas 
informācijas nodrošināšanā un sniegšanā, piemērotam atbalstam sevis aizstāvēšanai, atbilstoši apmācītiem 
darbiniekiem, tiesas telpu iekārtojumam, tiesnešu un advokātu ietērpam, informācijai uz ekrāna un atsevišķām 
uzgaidāmajām telpām.

Saskaņā ar KBT Komiteju, katram tiesvedības procesam, kas attiecināms uz mazgadīgajiem, jābūt gan 
„saprotamam, gan bērnam piemērotam” (34. punkts). Bērna aizstāvju uzskatiem jābūt uzklausītiem jebkurā 
procesā – visa juvenālās justīcijas procesa garumā (35., 58. punkts). Turklāt Komiteja ierosina, ka bērni jāuzklausa 
tiešā un labvēlīgā veidā (35. punkts) un tam jānotiek sarunas vai dialoga veidā, nevis „vienpusējas izmeklēšanas 
veidā” (43. punkts). Dialogam jānorit vidē, kurā bērns jūtas drošs un cienīts, un dalībvalstis ir atbildīgas par šādas, 
bērniem piemērotas tiesu vides izveidošanu (23., 60. punkts).

1.3 IEVADS EIROPAS STANDARTOS JUVENĀLĀS JUSTĪCIJAS JOMĀ18 
EIROPAS CILVĒKTIESĪBU KONVENCIJA

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECK) 6. pants izklāsta tiesības uz taisnīgu tiesu. ECK noteikumi ir piemērojami 
ikvienam, ieskaitot bērnus. Nepilngadīgie ir īpaši pieminēti 6. (1) pantā. Tas nosaka, ka, lai gan ikvienam ir tiesības 
uz publisku lietas izskatīšanu, preses un publikas klātbūtne var tikt aizliegta uz lietas izskatīšanas laiku, ja tas tiek 
darīts nepilngadīgā interesēs. 

18  Vairāk skatiet Rokasgrāmatā par Eiropas likumdošanu attiecībā uz bērna tiesībām (FRA, 2015). 



29

ECK 6. PANTS

1. Ikvienam ir tiesības, nosakot savu civilo tiesību un pienākumu vai jebkuras viņam izvirzītās apsūdzības 
pamatotību krimināllietā, uz taisnīgu un atklātu lietas izskatīšanu saprātīgos termiņos neatkarīgā un objektīvā 
ar likumu izveidotā tiesā. Tiesas spriedums pasludināms publiski, taču preses un publikas klātbūtne procesā 
var tikt aizliegta uz visu lietas izskatīšanas laiku vai tikai tās daļu tikumības apsvērumu, sabiedriskās kārtības 
vai valsts drošības interesēs, ja to demokrātiskā sabiedrībā prasa nepilngadīgo intereses vai procesa dalībnieku 
privātās dzīves aizsardzība, vai arī tādā apmērā, kuru tiesa uzskata par absolūti nepieciešamu, ja īpašajos lietas 
apstākļos atklātība apdraudētu tiesvedības intereses.

2. Ikviens, kas tiek apsūdzēts noziedzīgā nodarījumā, tiek uzskatīts par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav pierādīta 
saskaņā ar likumu.

3. Ikvienam, kas tiek apsūdzēts noziedzīgā nodarījumā, ir tiesības vismaz: 

(a) tikt nekavējoties, viņam saprotamā valodā un detalizēti, informētam par viņam izvirzītās apsūdzības raksturu 
un iemeslu;
(b) uz laiku un līdzekļiem, kas nepieciešami, lai sagatavotu savu aizstāvību;
(c) aizstāvēt sevi pašam vai saņemt paša izvēlēta aizstāvja juridisku palīdzību, vai, ja viņam trūkst līdzekļu, lai 
algotu aizstāvi, saņemt nozīmēta aizstāvja palīdzību par velti, ja tas nepieciešams tiesvedības interesēs;
(d) nopratināt vai panākt nopratināt apsūdzības lieciniekus un pieprasīt aizstāvības liecinieku klātbūtni un 
nopratināšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā apsūdzības lieciniekus;

(e) uz bezmaksas tulka pakalpojumiem, ja viņš nesaprot tiesā lietoto valodu vai nerunā tajā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā ir izstrādājusi tiesu praksi, kas attiecas uz juvenālo justīciju. Savā 
tiesu praksē Tiesa skaidri apzinās un atzīst bērna tiesības, ko nosaka ECK 6. (1) pants, efektīvi piedalīties 
juvenālās justīcijas procesos.

Lietā T. un V. pret Apvienoto Karalisti (ECT 1999. gada 16 decembra spriedums, pieteikums Nr. 24724/94; 
pieteikums nr. 24888/94) ECT uzskata, ka „ir būtiski, ka pret bērnu, kuru apsūdz noziegumā, izturas tādā 
veidā, kas pilnā mērā ievēro viņa vecumu, brieduma pakāpi un intelektuālās un emocionālās spējas, un ka 
tiek īstenoti pasākumi, lai veicinātu viņa spēju saprast un piedalīties procesā” (84. punkts). Tiesa atbalstīja 
viedokli, ka „Karaliskās tiesas formalitātes un rituāli dažkārt ir šķituši nesaprotami un biedējoši vienpadsmit 
gadus vecam bērnam” (86. punkts) un ka apsūdzētajam(-iem) nav bijusi „iespēja efektīvi piedalīties 
kriminālprocesā, kas uzsākts pret viņu, un tādējādi viņam ir tikusi liegta taisnīga lietas izskatīšana (…)” 
(89. punkts).

Lietā S.C. pret Apvienoto Karalisti (ECT 2004. gada 15. jūnija spriedums, pieteikums Nr. 60958/00) ECT pat 
detalizētāk izklāstīja ideju par apsūdzēto bērnu „efektīvu līdzdalību” krimināltiesību tiesas procesā:

S.C. PRET APVIENOTO KARALISTI, 29. PUNKTS

(…) „efektīva līdzdalība” šajā kontekstā iepriekšpieņem, ka apsūdzētajam ir plaša izpratne par tiesas procesa 
raksturu un to, kādi ir viņa vai viņas riski, ieskaitot jebkura soda mēra nozīmību, kas varētu tikt viņam piemērots. 
Tas nozīmē, ka viņam vai viņai, nepieciešamības gadījumā izmantojot, piemēram, advokāta, sociālā darbinieka 
vai drauga palīdzību, jāspēj saprast tiesā runātā galveno domu. Apsūdzētajam jābūt spējīgam saprast, ko saka 
apsūdzības liecinieki, un, ja tiek pārstāvēts, izskaidrot saviem advokātiem savu notikumu versiju, norādīt 
uz apgalvojumiem, kuriem viņš nepiekrīt un informēt viņus par jebkādiem faktiem, kas būtu jāizmanto viņa 
aizstāvībai (…).
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Tomēr Tiesa paskaidro, ka ECK 6. pants nenosaka, ka apsūdzētajam bērnam krimināltiesā jāsaprot katra 
juridiskā detaļa: „Saskaroties ar modernās tiesību sistēmas izsmalcinātību, daudzi pieaugušie ar normālu 
inteliģences līmeni nav spējīgi pilnībā saprast visas sarežģītās nianses un visas izmaiņas, kas norisinās 
tiesas zālē” (29. punkts). No šīs lietas kļūst skaidrs, ka apsūdzētajam bērnam jābūt spējīgam vispārīgi 
saprast procesa raksturu, savas izturēšanās un attieksmes sekas tiesā un iespējamā soda vai piespiedu 
līdzekļa sekas. Turklāt šajā īpašajā gadījumā Tiesa nolēma, ka apsūdzēto būtu bijis jāsoda specializētā tiesā 
ar pielāgotiem procesiem, ņemot vērā apsūdzētā mazo gadu skaitu un zemo intelektuālā brieduma pakāpi 
(35. punkts).

EIROPAS NOTEIKUMI PAR NEPILNGADĪGAJIEM LIKUMPĀRKĀPĒJIEM, ATTIECĪBĀ UZ 
KURIEM TIEK PIEMĒROTI SODI VAI PIESPIEDU LĪDZEKĻI

Papildus augstāk minētajam, Eiropas Padome ir izstrādājusi vairākus reģionāla līmeņa standartus. Tie 
ietver arī 2008. gada Eiropas noteikumus par nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, attiecībā uz kuriem tiek 
piemēroti sodi vai piespiedu līdzekļi (ERJO). ERJO piedāvā vairākus pamatprincipus un noteikumus attiecībā 
uz sodu piemērošanu un brīvības atņemšanas alternatīvām juvenālās justīcijas kontekstā.

Kas attiecas uz sodiem nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, ERJO 5. noteikums skaidri norāda, ka sodu vai 
piespiedu līdzekļu piemērošanas un īstenošanas pamatā ir jābūt nepilngadīgo likumpārkāpēju labākajām 
interesēm, ierobežojot tās ar pastrādāto likumpārkāpumu smagumu (proporcionalitātes likums) un ņemot 
vērā viņu vecumu, fizisko un garīgo labklājību, attīstību, spējas un personīgos apstākļus (individualizācijas 
princips), ko nepieciešamības gadījumā var noskaidrot ar psiholoģiskajiem, psihiatriskajiem vai sociālajiem 
izvērtēšanas ziņojumiem. Turklāt, saskaņā ar KBT un Pekinas noteikumiem, ERJO 10. noteikums nosaka, ka 
nepilngadīgā brīvības atņemšanai jābūt kā galējas nepieciešamības līdzeklim un tas jāpiemēro un jāīsteno 
uz īsāko atbilstošo laikposmu.

Tāpat ERJO iestājas arī par nepilngadīgo efektīvu līdzdalību saistībā ar sodu un piespiedu līdzekļu 
piemērošanu un īstenošanu.

ERJO 13. NOTEIKUMS

Jebkura tiesvedības sistēma, kas strādā ar nepilngadīgajiem, nodrošina viņu efektīvu līdzdalību procesos, 
kas attiecas uz sodu vai piespiedu līdzekļu piemērošanu un arī ieviešanu. Nepilngadīgajiem nav mazāk 
juridisko tiesību un garantiju par tām, ko kriminālprocesa vispārīgie noteikumi nodrošina pieaugušajiem 
likumpārkāpējiem.

Saskaņā ar priekšlikumu izstrādātājiem, pamatprincipi, kā to nosaka ERJO 5. un 10. noteikums, pieprasa 
plašu sabiedrībā izciešamu soda mēru un piespiedu līdzekļu klāstu, kas piemēroti dažādām nepilngadīgo 
attīstības stadijām (ERJO 23.1. noteikums). Turklāt prioritāte jāpiešķir sodiem un piespiedu līdzekļiem, 
kam ir izglītojoša ietekme un kas atbilst atjaunojošas reakcijas principiem uz nepilngadīgi pastrādātajiem 
likumpārkāpumiem (ERJO 23.2. noteikums). ERJO piedāvā detalizētu standartu kopumu attiecībā uz 
likumisko ietvaru un apstākļiem sabiedrībā izciešamo sodu īstenošanai juvenālās justīcijas kontekstā.

Šie apstākļi sabiedrībā izciešamo sodu īstenošanai ir kā pielikums sodu izpildes pamatprincipiem juvenālajā 
justīcijā, īstenojot, piemēram, prasībā par tūlītēju soda piemērošanu, minimālas intervences principu 
(9. noteikums) un aizliegumu ieviest prakses, kas pasliktina piemērotā soda negatīvo efektu (8. noteikums).
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PAMATNOSTĀDNES PAR BĒRNIEM DRAUDZĪGU TIESU SISTĒMU

Eiropas Padome detalizēti izskaidro tiesības uz efektīvu līdzdalību tiesvedības procesos savās Pamatnostādnēs 
par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu un ir sniedz „bērniem draudzīgas tiesu sistēmas” definīciju (Definīcijas, 
c punkts): 

PAMATNOSTĀDNES PAR BĒRNIEM DRAUDZĪGU TIESU SISTĒMU

„Bērniem draudzīga tiesu sistēma” ir tiesu sistēma, kas garantē visu bērnu tiesību ievērošanu un efektīvu 
īstenošanu augstākajā sasniedzamajā līmenī, ievērojot turpmāk minētos principus un pienācīgi ņemot vērā bērna 
brieduma un intelektuālās attīstības pakāpi un lietas apstākļus. Tā ir pieejama un bērnu vecumam atbilstoša tiesu 
sistēma, kurā lietas tiek izskatītas ātri un rūpīgi; tā ir pielāgota, pievēršot īpašu uzmanību bērnu vajadzībām un 
tiesībām; tajā tiek ievērotas bērnu tiesības, tostarp tiesības uz procesuālajām garantijām, tiesības piedalīties 
tiesas procesā un to izprast, tiesības uz privātās un ģimenes dzīves, personas un cilvēka cieņas neaizskaramību.

Pamatnostādnes ietver bērniem draudzīgas tiesu sistēmas vispārīgos elementus. Viens no šiem elementiem 
ir par bērnu informēšanu un konsultēšanu, sākot no viņu pirmās saskarsmes ar juvenālās justīcijas sistēmu 
un visu tiesas procesa laiku. Bērni, piemēram, jāinformē par viņu tiesībām, juvenālās justīcijas sistēmu, tās 
procedūrām un dažādiem procesuālajiem pasākumiem, kas jāveic, apsūdzībām un tiesas sēžu datumiem. Arī 
vecāki pirms tiesas jāinformē par to, kad tiks uzstādītas apsūdzības, taču informācijas sniegšana vecākiem 
nedrīkstētu aizstāt informācijas sniegšanu bērnam (IV daļa, 3. pants). Citi bērniem draudzīgas tiesu 
sistēmas vispārīgie elementi ir par to, ka bērni jāuzklausa slēgtās tiesas sēdēs un ka speciālistiem, kas strādā 
ar bērniem, jābūt apmācītiem saziņai ar bērniem no dažādām vecumposmu grupām. Šiem speciālistiem 
jāiegūst arī izglītība par bērnu tiesībām un vajadzībām un procesu virzīšanu, pielāgojot tos bērniem (IV 
daļa, 9., 14., 15. punkts).

Attiecībā uz tiesas procesa organizāciju, ieteicams, ka lietas, kurās iesaistīti bērni, tiktu izskatītas „vidē, kas 
nav biedējoša un ir pielāgota bērniem” (IV daļa, 54. punkts).

Tiek noteikts, ka „(…) būtu jāveido specializētas tiesas (vai tiesu palātas), procedūras un iestādes, kas 
paredzētas bērniem, kuri nonākuši konfliktā ar likumu” (IV daļa, 63. punkts). Pamatnostādnes par bērniem 
draudzīgu tiesu sistēmu vislabāk var ieviest praksē specializētās jauniešu tiesās un speciāli apmācīti 
darbinieki, kas strādā šajās tiesās.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA PAR PROCESUĀLAJĀM 
GARANTIJĀM BĒRNIEM, KURI IR AIZDOMĀS TURĒTĀS VAI APSŪDZĒTĀS PERSONAS 
KRIMINĀLPROCESĀ

2015. gada decembrī Eiropas Parlaments vienojās ar Eiropas Padomi pieņemt Direktīvu par procesuālajām 
garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā.19 ES Direktīva ievieš 
līdzekļus, kas saskan ar ECT spriedumu lietā T. un V. pret Apvienoto Karalisti un Pamatnostādnēm par bērniem 
draudzīgu tiesu sistēmu.

19 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas 
kriminālprocesā, 2015. gada 16. decembris, 2013/0408 (COD). Paredzams, ka direktīva tiks pieņemta un stāsies spēkā 2016. gada 
laikā.
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16. PANTS – BĒRNA TIESĪBAS KLĀTIENĒ PIEDALĪTIES LIETAS IZSKATĪŠANĀ TIESĀ

1. Dalībvalstis nodrošina, ka bērniem ir tiesības klātienē piedalīties lietas izskatīšanā tiesā, un īsteno visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu viņiem efektīvu līdzdalību tiesā, ieskaitot iespējas došanu tikt 
uzklausītiem un izteikt savu veidoli.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka bērniem, kas klātienē nepiedalās lietas izskatīšanā tiesā, ir tiesības uz jaunu lietas 
izskatīšanu vai citu juridisko aizsardzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2016/XX/ES* un 
atbilstoši tās nosacījumiem.

*Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2016/XX/ES par noteiktu nevainīguma prezumpcijas aspektu nostiprināšanu un 
tiesībām klātienē piedalīties lietas izskatīšanā kriminālprocesā (OJ L ...).  

Šajā direktīvā ietverti vairāki uz bērniem attiecināmi noteikumi. Komisija nosaka, ka ECK 6. pantā tiek 
norādīts, ka apsūdzētajai personai ir tiesības klātienē ierasties uz lietas izskatīšanu tiesā (30. apsvērums). 
Tādēļ dalībvalstīm atbilstoši jārīkojas, lai veicinātu bērnu klātbūtni savu lietu izskatīšanā tiesā, un, lai to 
panāktu, jāīsteno praktiski pasākumi. Turklāt tiek atzīts, ka pret bērniem „jāizturas atbilstoši viņu vecumam, 
īpašajām vajadzībām, briedumam un izpratnes līmenim, paturot prātā iespējamās komunikācijas grūtības” 
(27.a apsvērums). Lietas izskatīšanas, kurās iesaistīti bērni, jāorganizē bez publikas iesaistīšanās (14. pants) 
un bērniem ir tiesības, ka viņus pavada pieaugušais (15. pants). Direktīvas 6. pantā izklāstītas tiesības 
uz juridisko palīdzību. Preambulā noteikts, ka bērnus jāpavada advokātam, jo viņi ir „neaizsargāti un ne 
vienmēr spējīgi pilnībā saprast un sekot līdzi kriminālprocesam” (16. apsvērums). Dalībvalstīm jāorganizē 
advokāta palīdzība bērnam un nepieciešamības gadījumā jāpiedāvā juridiskā palīdzība, lai nodrošinātu to, 
ka bērns saņem efektīvu advokāta palīdzību (16. apsvērums).

KOPSAVILKUMS

Saskaņā ar KBT 12. pantu bērniem ir tiesības tikt uzklausītiem visās ar viņiem saistītajās lietās, tostarp arī 
juvenālās justīcijas procesos. Bērniem ir ne tikai tiesības izteikt savu viedokli, bet arī jābūt iespējai uzzināt, kā 
viņu viedoklis ir ietekmējis lēmuma pieņemšanu juvenālās justīcijas procesā.

Eiropas līmenī tiesības uz taisnīgu tiesu, kuras nosaka Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECK) 6. pants, ir ļoti 
būtiskas, jo Eiropas Cilvēktiesību tiesa uzskata efektīvu līdzdalību par taisnīgas tiesas sastāvdaļu.

Eiropas Padome savukārt ir izstrādājusi vairākus reģionālos standartus un pamatnostādnes. Starp tām ir 
arī Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu, kas sniedz detalizētus ieteikumus par juvenālās 
justīcijas procesu piemērošanu nepilngadīgo vecumam un attīstības līmenim.

1.4 JUVENĀLĀ JUSTĪCIJA UN PUSAUDŽU ATTĪSTĪBA20

VECUMA IEROBEŽOJUMI JUVENĀLAJĀ JUSTĪCIJĀ

Juvenālās justīcijas sistēmas piemērojamību nosaka divi vecuma ierobežojumi. Pirmais vecuma ierobežojums 
attiecas uz vecumu, no kura bērnam tiek piemērota kriminālatbildība par viņa vai viņas uzvedību. Šis 
vecuma ierobežojums ir zināms kā kriminālatbildības iestāšanās vecums (KIV). Otrais vecuma ierobežojums 
attiecas uz vecuma ierobežojumu, kas skaidri norāda robežu starp nepilngadīgo krimināltiesību sistēmu un 

20  Šī apakšnodaļa ir daļēji atvasināta no Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A comparative 
study of juvenile justice procedures in Europe. (Nepilngadīgo apsūdzēto līdzdalība jauniešu tiesā: Eiropas juvenālās justīcijas procedūru 
salīdzinošais pētījums). Amsterdama: Pallas Publications (disertācija).
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pieauguši krimināltiesību sistēmu. Daudzās jurisdikcijās šis „augšējā vecuma robeža” sakrīt ar pilngadību, 
taču ir iespējami arī izņēmumi.

Saskaņā ar KBT 40. (3) pantu dalībvalstis „cenšas (…) noteikt minimālo vecumu, līdz kura sasniegšanai 
bērnus nevar saukt pie kriminālatbildības”. KBT nenosauc konkrētu minimālo vecumu. Saskaņā ar Pekinas 
noteikumu 4.1. noteikumu KIV nevar būt noteikts pārāk mazā vecumā, jāņem vērā emocionālais, garīgais un 
intelektuālais briedums. Šī noteikuma komentārā teikts, ka jāņem vērā bērna „individuālās uztveres spējas 
un izpratne”, lai izvērtētu, vai bērnu var saukti pie atbildības par noziedzīgu uzvedību. KBT Komiteja iesaka 
dalībvalstīm ieviest kriminālatbildības iestāšanās vecumu, kas ir ne mazāk kā 12 gadu vecums (Vispārējais 
komentārs Nr. 10, 32. punkts). Komiteja atsaucas uz Pekinas noteikumu 4.1. noteikumu, nosakot, ka 12 gadu 
vecums netiek uzskatīts par pārāk mazu un, saskaņā ar Komiteju, to var uzskatīt par starptautiski pieņemamu 
minimālo vecumu. Turklāt KBT ratificējušās dalībvalstis tiek „aicinātas paaugstināt KIV līdz 12 gadu 
vecumam” un „nevis pazemināt KIV līdz 12 gadu vecumam”, ja esošais KIV ir augstāks (32., 33. punkts). 
Vairumā Eiropas valstu KIV ir augstāks par 13 gadiem. 1. tabulā norādīti KIV valstīs, kas iesaistītas šajā 
projektā.

1. tabul.:Kriminālatbildības iestāšanās (minimālais) vecums

10 12 13 14 15 16 17

Ziemeļīrija Īrija Francija Austrija Čehija Portugāle Polija

Kipra Somija

Itālija Grieķija

Latvija

Spānija

Avots: Pruin, 2010. 

1. tabulā norādīts kriminālatbildības iestāšanās vecums. Tomēr dažās valstīs (piemēram, Čehijā, Francijā, 
Portugālē, Polijā) pastāv iespēja piemērot pāraudzinošus vai terapeitiskus līdzekļus, ja bērns, kurš nav 
sasniedzis šo vecumu, nonāk konfliktā ar likumu (skatiet Pruin, 2010). Tas tiek darīts aizsargājošos nolūkos, 
nevis ņemot vērā kriminālo nodarījuma raksturu.

KRIMINĀLATBILDĪBAS IESTĀŠANĀS VECUMS ČEHIJĀ

Čehijā mazgadīgie var tikt saukti pie kriminālatbildības no 15 gadu vecuma, un Likums par nepilngadīgo 
tiesāšanu (2004. gada pirmais janvāris) attiecas uz bērniem līdz 18 gadu vecumam. Bērnus, kas nav sasnieguši 
15 gadu vecumu, nevar saukt pie kriminālatbildības, taču viņiem var piemērot šajā likumā noteiktos piespiedu 
līdzekļus (piemēram, probācijas uzraudzību). Piespiedu līdzekļi (pāraudzinošie, aizsargājošie un soda līdzekļi) 
tika ieviesti ar šo Likumu par nepilngadīgo tiesāšanu. Viens no aizsargājošajiem līdzekļiem ir ievietošana 
nepilngadīgo iestādē. To var piemērot nepilngadīgajam vai bērnam, kas nav sasniedzis 15 gadu vecumu, kurš 
pastrādājis noziegumu, ko citos apstākļos uzskatītu par kriminālpārkāpumu.

Principā, saskaņā ar KBT, jebkura persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, tiek uzskatīta par bērnu 
un pret viņu jāizturas atbilstoši KBT 40. pantam un citiem atbilstošajiem KBT nosacījumiem. Kā iepriekš 
minēts, Eiropas jurisdikcijās ir tendence nodalīt juvenālo justīciju no krimināllietu tiesvedības 18 gadu 
vecumā. Tomēr pastāv izņēmumi abās robežas pusēs.
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Ja bērna vecums nav skaidri zināms, bērnu var nosūtīt uz uzticamu medicīnisko vai sociālo izmeklējumu 
veikšanu, lai noteiktu viņa vecumu (Vispārējais komentārs Nr. 10, 39. punkts). Ja bērna vecumu nav 
iespējams noteikt pretrunīgu vai nepārliecinošu pierādījumu dēļ, bērnu nevar saukt pie kriminālatbildības 
(35. un 39. punkts).

VECUMA-NOZIEGUMA LĪKNE

Pusaudžu noziedzīgo uzvedību var uztvert kā normālu pārejas vecuma uzvedību, nevis nenormālu un 
pastāvīgu uzvedību (Moffitt, 1993). To parāda vecuma-nozieguma līkne, kurā redzama statistiskā attiecība 
starp vecumu un noziegumu izdarīšanas biežumu. Vairums likumpārkāpēju ir pusaudži vai jaunieši (skatiet 
1. attēlu). Atsaucoties uz vecuma-nozieguma līkni, Mofits (Moffitt, 1993) izdala pusaudžiem raksturīgo un 
dzīves gaitā noturīgu noziedzīgu uzvedību. Pirmā attiecas uz likumpārkāpumu izdarīšanu, kas lielā mērā 
raksturīga pusaudžiem un ir sociāls fenomens starp vienaudžiem. Otrā attiecas uz noziedzīgu uzvedību kā 
psihopatoloģijas formu bez vecuma ierobežojuma tikai pusaudžu vecumā, bet notiek visas dzīves garumā. 
Vairums pusaudžu – likumpārkāpēju ietilpst Mofita (1993) izdalītajā pusaudžiem raksturīgās noziedzīgās 
uzvedības kategorijā, un tikai pavisam neliela daļa pusaudžu uzrāda noturīgu antisociālu un noziedzīgu 
uzvedību visā dzīves gaitā.

Pusaudži ir tikai savas identitātes attīstības procesa vidū un tāpēc viņiem var būt vairāk konfliktu saistībā 
ar autoritātes jautājumiem (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 2000). Tas var būt saistīts 
ar faktu, ka identitātes attīstība ietver izzinošu un eksperimentālu uzvedību. Eksperimentēšana kā normālas 
identitātes attīstības daļa bieži saistās ar riskēšanu, piemēram, pārkāpjot likumu (Steinberg & Scott, 2003). 
Šis eksperimentu laiks beidzas, kad indivīda identitāte nostiprinās, tātad vairumā gadījumu pusaudžu 
noziedzīgā uzvedība ir pārejoša (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Scott, 2003). Vairumam jauniešu, kas 
nonākuši konfliktā ar likumu, noziedzīga uzvedība ir vienreizējs pārkāpums un nevis pastāvīgs dzīvesstils. 
Viņi izaug no noziedzīgas uzvedības un neuzrāda smagus personības traucējumus (Moffitt, 1993; skatiet arī 
Steinberg & Scott, 2003). 
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1. attēls. Vecuma-nozieguma līkne

Moffitt, 1993

PUSAUDŽU KOGNITĪVĀ ATTĪSTĪBA

Pusaudžu gados būtiski attīstās jauniešu intelektuālās spējas. Jaunieši spēj domāt sarežģītāk, abstraktāk, 
efektīvāk un produktīvāk. Loģiskās spriešanas spējas pakāpeniski attīstās no 11 līdz 16 gadu vecumam. 
Personas formālās intelektuālās spējas (t.i., intelekta koeficients jeb IQ) nemanāmi paaugstinās pēc 16.–18. 
dzimšanas dienas. Līdz 16 gadu vecumam pusaudža intelektuālās spējas ir līdzīgas bērna spējām un vēl 
nelīdzinās pieaugušā spējām. Kaut gan IQ nemanāmi izmainās pēc 18 gadu vecuma, pusaudžu spriestspēja 
vēl nedarbojas tādā pašā līmenī kā pieaugušajiem. Pusaudžiem ir mazāka dzīves pieredze un tādēļ ir 
mazāk zināšanu, kuras izmantot lēmumu pieņemšanā. Turklāt pusaudži atšķiras pēc savas spējas izteikt 
spriedumus mazāk nobriedušu emocionālo un sociālo prasmju dēļ (Loeber et al., 2015; Scott & Steinberg, 
2008; Steinberg & Schwartz, 2000).

Jaunieši agrīnajos pusaudžu gados par problēmām sāk domāt abstraktākos veidos. Aptuveni pēc 
12. dzimšanas dienas jaunieši apgūst spēju domāt par abstraktākām lietām. Tādi jautājumi kā nabadzība, 
taisnība, taisnīgums un mīlestība prasa no agrīna vecuma pusaudžiem daudz uzmanības. Soli pa solim 
viņi sāk domāt par attiecībām un paši par sevi kā par personām ar pagātni, tagadni un nākotni. Abstraktā 
domāšana pakāpeniski attīstās visu pusaudža vecuma laiku līdz aptuveni 17 vai 18 gadu vecumam, kad šī 
spēja vairs būtiski neuzlabojas (Delfos, 2005; Steinberg, 1999; Steinberg & Cauffman, 1996).
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Smadzeņu augstākās pakāpes izpildfunkcijas, piemēram, plānošana, verbālā atmiņa un impulsu kontrole, 
attīstās tālāk un ir pilnībā attīstījušās apmēram 25 gadu vecumā (Loeber et al., 2015). Tādēļ veids, kā 
pusaudži nonāk pie lēmumiem, atšķiras no pieaugušo lēmumu pieņemšanas procesa. Tas ir arī pusaudžu 
psihosociālā brieduma trūkuma dēļ, kas ietekmē veidu, kā tiek pieņemti lēmumi. Tas ietekmē pusaudžu 
pilnībā nenobriedušo lēmumu pieņemšanu (t.i., spriestspējas briedumu), kaut arī formāli viņu kognitīvās 
spējas ir nobriedušas (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Scott, 2003). 

Riskanta uzvedība

Pusaudžiem raksturīgs, ka viņi daudz vairāk par pieaugušajiem iesaistās riskantās situācijās. Pusaudžiem 
vairāk tiecas uzņemties risku, uzvesties riskanti, piemēram, lietojot narkotikas, uzvedoties vardarbīgi, 
izvēloties riskantu seksuālo uzvedību vai riskējot ceļu satiksmē (Steinberg, 1999). Agrīna vecuma 
pusaudžiem ir tendence par zemu novērtēt riskus un darīt lietas, par kurām viņi kopumā zina, ka tas nav 
pareizi, īpaši, ja jaunietis atrodas aizraujošā situācijā un saskaras ar vienaudžu spiedienu, jo viņa spēja 
novērtēt situāciju samazinās (Steinberg & Cauffman, 1996).

Pētījums apgalvo, ka pusaudži uzņemas vairāk riska nevis tāpēc, ka viņi neizprot riskus, bet tāpēc, ka viņi 
vienmēr novērtē par zemu riskus, kas saistīti ar noteiktu uzvedību, īpaši ilgtermiņa riskus. Vecāki pusaudži 
spēj labāk izvērtēt riskus un palūkoties uz priekšu, lai saskatītu dažādas uzvedības radītās iespējamās sekas 
(Greene et al., 2000; Schmidt et al., 2003; Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Scott, 2003). Spēja 
ieraudzīt uzvedības īstermiņa un ilgtermiņa sekas pakāpeniski paaugstinās laikā starp bērnību un jauna 
pieaugušā dzīves posmu (Steinberg & Cauffman, 1996).

Vēl viens izskaidrojums, kāpēc pusaudži iesaistās riskantās situācijās, ir viņu labi pamanāmais impulsu 
kontroles trūkums (Steinberg & Cauffman, 1996). Līdz pat 30 gadu vecumam impulsivitāte pakāpeniski 
samazinās. Sensāciju meklēšana paaugstinās vecumā starp 10 un 15 gadiem (Steinberg, 2011). Hormonālās 
un fizioloģiskās izmaiņas, kas norit pusaudžu gadu otrajā pusē, daļēji izskaidro neadekvāto impulsu kontroli 
un sistēmiskas uzvedības trūkumu pusaudžu un jauniešu vidū (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & 
Scott, 2003).

Vienaudžu spiediens

Otra raksturīgākā pusaudžu attīstības pazīme ir pakļaušanās vienaudžu spiedienam. Pusaudžu gados cilvēki 
uzrāda paaugstinātu interesi par socializēšanos ar vienaudžiem (Steinberg, 2011). Turklāt, salīdzinot ar 
maziem bērniem un pieaugušajiem, pusaudži ir daudz neaizsargātāki pret spiedienu, ko izdara vienaudžu 
grupa (Steinberg & Scott, 2003). Pieņemšana no vienaudžu puses pusaudžiem ir ļoti svarīga (Crone & 
Dahl, 2012). Aptuveni no 8 gadu vecuma bērni cenšas biedroties ar vienaudžiem, nevis kontaktēties ar 
pieaugušajiem (Delfos, 2004). Pakļaušanās vienaudžu spiedienam sasniedz augstāko pakāpi aptuveni 
14 gadu vecumā un vēlāk samazinās. Tas liecina, ka vecumā no 12 līdz 16 gadiem vienaudžu spiediens ir 
visaugstākais un pēc tam pakāpeniski samazinās (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Cauffman, 1996).

Vienaudžu spiedienu arī var saistīt ar riskantu uzvedību. Vienaudžu klātbūtnē ir daudz lielāka iespēja, ka 
pusaudži uzņemsies risku un pieņems riskantus lēmumus, nekā bērnu un pieaugušo klātbūtnē (Steinberg, 
2011). Šī tendence uzņemties risku nav tikai sekas ilgāka laika pavadīšanai ar draugiem, bet arī nespējai 
pretoties vienaudžu spiedienam un jutīgumam pret ieguvumu, piemēram, vienaudžu atzinību (Gardner & 
Steinberg, 2005; Steinberg, 2011). Pētījums parāda, ka pakļaušanās vienaudžiem ir īpaši augsta saistībā ar 
antisociālu uzvedību un zēnu starpā (Steinberg, 1999).
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Juvenālās justīcijas procesu izpratne

Pētījums attīstības psiholoģijā parāda, ka bērni aptuveni 12 vai 13 gadu vecumā neuztver sevi par pilsoņiem, 
kurus turklāt var saukt pie atbildības par viņu uzvedību (Grisso, 2000). Tam ir saistība ar faktu, ka viņi 
knapi spēj domāt abstraktos jēdzienos un vēl joprojām uzskata sevi par bērniem, kas ir atbildīgi tikai pret 
savu tiešo vidi: vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un dažreiz kaimiņiem. Bērni nespēj saskatīt likumu un 
juridisko procedūru likumiskumu, kas rūpējas par sociālās kārtības kontroli, un neredz sevi kā šīs sociālās 
sistēmas daļu (Buss, 2000).

Pētījumi par pusaudžu izpratni par kriminālprocesu raksturu parāda, ka bērni, kas jaunāki par 14 gadu 
vecumu mazāk zina ar tiesu saistīto informāciju nekā vecāki pusaudži (Grisso, 2000). 16 un 17-gadnieku 
spējas ir līdzvērtīgas jauniešu spējām (18 līdz 24-gadniekiem) (Grisso et al., 2003). Kopumā ņemot, var 
secināt, ka pusaudži spēj izprast, ko nozīmē stāties tiesas priekšā, tikai apmēram 14 gadu vecumā.

Tomēr jāatzīst, ka ir novērojamas lielas atšķirības starp attīstību un briedumu atsevišķiem bērniem. Daži 
bērni ir apsteiguši citus vai aizkavējušies fiziskajā, kognitīvajā, emocionālajā vai garīgajā attīstībā. Ātrums, 
kādā jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem attīstās, būtiski atšķiras katram individuāli un tādēļ vecums ir 
slikts rādītājs tam, kādas spējas jauniešiem piemīt, lai efektīvi piedalītos lietas izskatīšanā. Ar tiesu saistītās 
zināšanas katram atsevišķam bērnam ar laiku pieaug, taču arī intelektam ir liela ietekme uz izpratni (Grisso, 
2000; Grisso et al., 2003, skatiet arī zemāk).

PUSAUDŽU EMOCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA

Attiecībā uz bērnu emocionālo attīstību, būtisks attīstības uzdevums ir autonomijas jeb neatkarības 
izjūtas nostiprināšanās (Steinberg & Schwartz, 2000). Bērnībā bērna uzvedību galvenokārt virza saikne ar 
vecākiem un vecāku atzinība. Līdz pat 10 vai 11 gadu vecumam bērni vēlas iepriecināt vecākus un citus 
pieaugušos ar savu uzvedību. Agrīnajos pusaudžu gados indivīdi sāk aktīvi pretoties vecākiem un mēģināt 
atdalīties no vecākiem. Viņi sāk kļūt neatkarīgi no vecākiem. Topošā autonomijas izjūta izpaužas, pretojoties 
vecāku un citu pieaugušo vēlmēm un padomiem, tādējādi pierādot savu neatkarību. Pusaudžu pieņemtie 
lēmumi ne vienmēr ir saprātīgi, taču tie ir pretēji vecāku vēlmēm. Viņi pat var augstu vērtēt vecāku viedokli, 
taču tendence izrādīt un pieradīt savu jauno statusu var būt spēcīgāka par tendenci ievērot vecāku vēlmes. 
Tas var ietvert iesaistīšanos riskantās situācijās un spēcīgāku piesaisti vienaudžiem.

Emocionālā autonomija pieaug visu pusaudžu gadu laikā. Pusaudži ir orientēti uz saviem vienaudžiem 
un distancējas no vecākiem. Vēlajos pusaudža gados individualizācijas process ir lielā mērā pabeigts un 
pusaudži ir neatkarīgāki no vecākiem un vienaudžiem (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Cauffman, 
1996; Steinberg & Schwartz, 2000). Pusaudža gadu laikā indivīdiem attīstās arī lielāka pašapziņa, un 
viņi pakāpeniski spēj izveidot arvien ciešākas savstarpējās attiecības ar citiem. Pakāpeniski samazinās 
egocentrisms un tā rezultātā pusaudži spēj labāk saskatīt savas un citu uzvedības (ilgtermiņa) sekas 
(Steinberg & Cauffman, 1996).

Identitātes attīstība notiek vēlākajos pusaudža gados, pēdējos padsmitnieka gados un divdesmit gadu 
sākumā. Saprātīgs paštēls un identitāte neparādās līdz pat pusaudža gadu beigām. Pusaudži, kas sasnieguši 
identitātes izjūtu, uzrāda labāku garīgo spriestspēju, labāku reaģētspēju un spēj labāk izdarīt pārdomātas 
izvēles saistībā ar savu izglītību vai profesionālo karjeru. Pusaudžiem, kuru identitātes attīstība vēl ir 
procesā, ir vairāk nesaskaņu par autoritātes jautājumiem un viņi uzrāda augstāku nemiera līmeni (Steinberg 
& Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 2000).

Prasmes, kas tiek saistītas ar attīstījušos identitātes izjūtu, ir spēja izveidot personīgas attiecības ar citiem, 
apzināties savu uzvedību un izdarīt pamatotus augstāka līmeņa spriedumus. Šīs prasmes tiek saistītas arī 
ar spēju paskatīties uz situāciju no malas, kas pakāpeniski paaugstinās līdz 16 gadu vecumam. Situācijas 
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izvērtēšana no cita skatupunkta ļauj jaunietim izprast, kā lēmumus vai darbības uztvers citi cilvēki, pat ja 
jaunietis pats tā neuzskata (Steinberg & Cauffman, 1996). 

Jauniešiem, kas pastāvīgi izdara noziegumus – galvenokārt tādus, kas nodara kaitējumu citām personām 
vai viņu īpašumam – izrādās sliktāk attīstījušās empātijas spējas (Jolliffee & Farrington, 2004). Empātija 
pasargā cilvēkus no noziegumu izdarīšanas, jo kaitējuma nodarīšana vai citu cilvēku sāpināšana ir pretrunā 
ar empātiskas/līdzjūtīgas personas dabu. Empātija samazina noteiktu kriminālas uzvedības veidu 
iespējamību, toties empātijas trūkums tiek saistīts ar veicinošu ietekmi uz noziedzību (Jolliffe & Farrington, 
2004).

TRAUCĒJUMI

Kaut arī lielākā daļa bērnu uzvedas riskanti vai pat noziedzīgi normālas pusaudžu uzvedības ietvaros. 
bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu, ir augstāks risks saskarties ar noteiktām problēmām (Weijers 
& Grisso, 2009). Individuālā līmenī dominē aizkavēta attīstība, zems intelekta līmenis un emocionālie 
traucējumi, taču problēmas ir daudz plašākas apkārtējās vides līmenī, piemēram, vardarbība ielās, 
viktimizācija, problēmas ģimenē un ārpusģimenes aprūpes iestādēs, skolas kavēšana un dominē arī vielu 
lietošana (Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011; Van Domburgh et al., 2009; Grisso, 2000). Šeit tiks tuvāk 
apskatīti divi faktori: garīgās veselības problēmas un zems IQ.

Garīgās veselības problēmas

Garīgās veselības problēmas vairāk dominēt bērniem, kas nonākuši konfliktā ar likumu, īpaši tiem, kas 
atrodas apcietinājumā, salīdzinot ar bērniem, kas nav nonākuši saskarē ar juvenālās justīcijas sistēmu 
(Loeber et al., 2015).

Vairāki garīgās attīstības traucējumi ietver kognitīvos traucējumus, ieskaitot kognitīvo impulsivitāti.

Kognitīvā impulsivitāte nozīmē, ka persona ļoti ātri pieņem lēmumus un rīkojas atbilstoši tiem. Bērnus, 
kam raksturīga šāda uzvedība, policija aiztur biežāk (Loeber et al., 2015). Piemēram, Uzmanības deficīta 
un hiperaktivitātes sindroms (UDHS) var radīt impulsivitāti, kas saistīta ar noziedzīgu uzvedību. Bieži 
UDHS ir kopā ar uzvedības traucējumiem. Uzvedības traucējumu simptomi ir agresija pret cilvēkiem 
un dzīvniekiem, īpašuma demolēšana, melošana, zagšana un nopietni noteikumu pārkāpumi. Uzvedības 
traucējumi var attīstīties par antisociālas personības traucējumiem. Antisociālas personības traucējumi 
ir nespēja pielāgoties sociālajām normām, melošana, impulsivitāte, aizkaitināmība un agresija, kā arī 
nožēlas un empātijas trūkums. Empātijas trūkumu saista arī ar autismu. Bērni, kam diagnosticēts 
autisms, trūkst kognitīvās empātijas, viņi nav spējīgi iztēloties sevi citu vietā. Jauniešiem, kas pastāvīgi 
izdara likumpārkāpumus – pārsvarā noziegumus, kas rada kaitējumu citām personām vai viņu īpašumam 
– izrādās sliktāk attīstījušās empātijas spējas. Empātija pasargā cilvēkus no noziegumu izdarīšanas, jo 
kaitējuma nodarīšana vai citu cilvēku sāpināšana ir pretrunā ar empātiskas/līdzjūtīgas personas dabu. 
Empātija samazina noteiktu kriminālas uzvedības veidu iespējamību, toties empātijas trūkums tiek saistīts 
ar veicinošu ietekmi uz noziedzību (Jolliffe & Farrington, 2004). Turklāt bērni, kas nonākuši konfliktā ar 
likumu, uzrāda augstāku narkotiku un alkohola lietošanas līmeni. Pētījums rāda, ka regulāra narkotiku un 
alkohola lietošana aizkavē attīstību un psihosociālo briedumu (Loeber et al., 2015). 
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Zems intelekta koeficients (IQ)21

Pētījums rāda, ka pārsvarā juvenālās justīcijas sistēmā ir bērni ar zemu intelekta koeficientu (zemāk par 
85). Bez tam viņiem ir vairāk apsūdzību un garāka „kriminālā karjera” nekā bērniem ar vidēju vai augstu IQ 
(Loeber et al., 2015; Kaal, 2015). 

Ir grūti noteikt cilvēkus ar zemu IQ, jo pēc pirmā acu uzmetiena cilvēki ar zemu intelekta koeficientu 
neizceļas ar skaidrām fiziskām, uzvedības vai personības iezīmēm. Taču cilvēki ar zemu IQ ikdienā bieži tiek 
pārvērtēti (Kaal, 2015).

Cilvēkiem ar zemu intelekta koeficientu bieži vien ir arī citas problēmas. Bieži tie ir psihiatriski traucējumi 
vai uzvedības problēmas. Turklāt bērniem ar zemu IQ bieži ir problēmas ģimenē vai viņu sociālajā 
vidē. Viņi nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, kur arī vecākiem ir zems intelekta koeficients, viņi dzīvo 
nabadzībā, saskaras ar dzīvesvietas problēmām, ir iepriekš bijuši saskarsmē ar sociālajiem dienestiem un 
viņiem ir vājas sociālās saiknes (Kaal, 2015).

Bērniem ar zemu intelekta koeficientu nepieciešama papildu uzmanība. Viņi bieži nonāk saskarē ar juvenālās 
justīcijas sistēmu un viņiem ir grūtāk saprast juvenālās justīcijas procesu. Turklāt arī speciālisti ne vienmēr 
attiecīgi novērtē bērna, kuram ir zems IQ, kognitīvās un sociālās spējas.

21  Dažādus apsvērumus par dažādiem intelekta veidiem skatiet: http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2013/09/pub323_RP2012-
MayerCarusoPanterSalovey.pdf 

GRŪTĪBAS, AR KO SASKARAS CILVĒKI AR ZEMU INTELEKTA KOEFICIENTU:

1. Domāšanas deficīts: tas padara domu apstrādi un jaunas informācijas uztveri grūtāku.

2. Valodas attīstības aizkavēšanās: to profesionāļi ne vienmēr pienācīgi nosaka, un cilvēkiem ar zemu IQ var būt 
grūti izteikt emocijas vārdos.

3. Grūtības saprast simbolus, piemēram, laiku, naudu un skaitļus.

4. Ierobežota darba atmiņa: informācija saglabājas sliktāk, nepieciešams vairāk laika informācijas apstrādei un 
adekvātai atbildēšanai, kā arī var būt grūtības sarežģītu uzdevumu izpildē.

5. Grūtības ar vispārināšanu un abstrakto domāšanu: no jauna apgūtas prasmes tiek sliktāk pārnestas no 
vienas situācijas uz otru.

6. Grūtības izšķirt primārus un sekundārus jautājumus un cēloņus un sekas.

7. Grūtības apstrādāt sociālo informāciju: tas rada grūtības, izvēloties piemērotu uzvedības veidu, izņemot 
starp agresīvu vai pasīvu uzvedību.

8. Grūtības ar sociālajām attiecībām: tās parasti ir kopā ar grūtībām paskatīties uz situāciju no cita skatu punkta.

9. Saasināta jutība pret citu viedokļiem un akūta vēlme pēc citu atzinības un iederēšanās citu lokā: tas var būt 
vienlaikus ar naivumu vai neuzticēšanos un piesardzību.

10. Ierobežota apziņas attīstība.

11. Ierobežota impulsu kontrole.

12. No realitātes attālināts paštēls: tas var nozīmēt mazvērtības izjūtu vai pārāk augstu pašvērtējumu.

Avots: Kaal, 2015
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KOPSAVILKUMS

- Pusaudžu vecumā nepilngadīgo kognitīvās un emocionālās prasmes strauji attīstās. Kaut arī intelektuālās 
spējas var būt attīstītas, veids, kādā nepilngadīgie pieņem lēmumus, atšķiras no pieaugušajiem. Tas ir saistīts 
ar tendenci riskēt, nespēju pārredzēt uzvedības ilgtermiņa sekas un uzņēmību pret vienaudžu spiedienu.

- Nepilngadīgie ir spējīgi izprast, ko nozīmē stāties tiesas priekšā, tikai aptuveni no 14 gadu vecuma.

- Vairumam nepilngadīgo likumu pārkāpšana ir normālas attīstības daļa, lai kļūtu par pieaugušajiem. Tomēr 
pusaudžiem, kas pārkāpj likumu, ir lielāks risks saskarties ar vairākām problēmām, piemēram, garīgās 
veselības problēmas un zems intelekta koeficients.



NODAĻA 2

 Vispārīgās prasības
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Nodaļa 2. Vispārīgās prasības

Šajā nodaļā tiek apskatītas juvenālās justīcijas procesa vispārīgās prasības. Tiks sniegtas praktiskas 
vadlīnijas, kā pielāgot juvenālās justīcijas procesu, nosaucot vairākas prasības, kas saistītas ar specifisko 
tiesvedības procesu, kurā iesaistīti nepilngadīgie, un juridisko un nejuridisko palīdzību. 2.1. apakšnodaļā 
tiks izklāstītas tiesības uz specifisku tiesvedības procesu. 2.2. apakšnodaļā tiks apspriestas juridiskās 
garantijas, īpaši tiesības uz juridisko un citu atbilstošu palīdzību. 2.3. apakšnodaļa pievērsīsies vecāku lomai 
juvenālās justīcijas procesā.

2.1 TIESĪBAS UZ ĪPAŠU TIESVEDĪBAS PROCESU
Lai juvenālās justīcijas sistēmā varētu ieviest bērniem draudzīgas procedūras un prakses, ir būtiski, lai 
procedūras ir pielāgotas nepilngadīgo vecumam, vajadzībām un brieduma pakāpei.

ATBILSTOŠIE STARPTAUTISKIE UN EIROPAS STANDARTI

KBT 40. (3) pants mudina izveidot īpašu juvenālās justīcijas sistēmu (Liefaard, 2015). Tas nosaka, ka 
dalībvalstīm „jācenšas pieņemt tiesību aktus, noteikt procedūras, instances un iestādes, kas tieši attiecas uz 
bērniem, kuri tiek uzskatīti par krimināllikuma pārkāpējiem, apsūdzēti vai atzīti par vainīgiem noziedzīgā 
nodarījumā” (KBT 40. (3) pants). Dalībvalstis tiek aicinātas pievērsties nepilngadīgajiem ar īpašu attieksmi 
atsevišķās jauniešu tiesās kā īpašu nepilngadīgo kriminālprocesa daļu.

KBT Komiteja sniedz sīkākus ieteikumus šajā jautājumā:

VISPĀRĒJAIS KOMENTĀRS NR. 10

92. Visaptveroša juvenālās justīcijas sistēmai tālāk nepieciešama īpašu struktūrvienību izveide policijā, tiesu 
iekārtā un sistēmā, prokuratūrā, kā arī nepieciešami īpaši aizstāvji vai citi pārstāvji, kas nodrošina juridisko vai 
atbilstošu cita veida palīdzību bērnam.

93. Komiteja iesaka dalībvalstīm izveidot jauniešu tiesas vai nu kā atsevišķas vienības vai esošo reģionālo/rajona 
tiesu nodaļas. Kur tas nav nekavējoties paveicams praktisku iemeslu dēļ, dalībvalstīm jānodrošina, ka juvenālās 
justīcijas lietām tiek nozīmēti īpaši tiesneši vai maģistrāti.

94. Papildus tam, jāizveido īpaši pakalpojumi, piemēram, probācija, konsultācijas un uzraudzība ar īpašām 
telpām, piemēram, dienas aprūpes centri, un nepieciešamības gadījumā jānodrošina nepilngadīgajiem 
likumpārkāpējiem diennakts aprūpe un ārstēšana. Juvenālās justīcijas sistēmā jāveicina efektīva un nepārtraukta 
visu šo īpašo nodaļu, pakalpojumu sniedzēju un iestāžu pasākumu koordinēšana.
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Ir būtiski atzīmēt, ka specializētie pakalpojumi tiek prasīti katrā juvenālās justīcijas procesa stadijā, sākot 
no policijas līdz sodu un piespiedu līdzekļu ieviešanai.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa arī ir atzinusi specializēto tiesu nepilngadīgajiem nozīmību lietā S.C. pret 
Apvienoto Karalisti, lai tādējādi varētu ņemt vērā bērnu vecumu un intelektuālās spējas (ECT 2004. gada 
15. jūnijā, pieteikuma nr. 60958/00, 35. punkts).

Lai attīstītu īpašas procedūras nepilngadīgajiem, KBT Komiteja ir izstrādājusi vadlīnijas, ar ko sākt un kā 
šīm procedūrām jāizskatās:

VISPĀRĒJAIS KOMENTĀRS NR. 12

34.  Bērnu nevar efektīvi uzklausīt vidē, kas ir biedējoša, naidīga, vienaldzīga vai neatbilstoša viņa vai viņas 
vecumam. Tiesas procesam jābūt gan saprotamam, gan bērnam piemērotam. Īpaša uzmanība jāpievērš bērnam 
draudzīgas informācijas nodrošināšanā un sniegšanā, piemērotam atbalstam sevis aizstāvēšanai, atbilstoši 
apmācītiem darbiniekiem, tiesas telpu iekārtojumam, tiesnešu un advokātu ietērpam, informācijai uz ekrāna un 
atsevišķām uzgaidāmajām telpām.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas kriminālprocesā, ir noteikts, ka, lai garantētu bērna tiesības klātienē piedalīties 
lietas izskatīšanā tiesā, jāveic praktiski pasākumi saistībā ar bērna klātbūtni viņa vai viņas lietas izskatīšanā 
tiesā (30. apsvērums).

Arī Eiropas Padomes Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu ietver vairākus detalizētākus 
ieteikumus attiecībā uz specializēto juvenālās justīcijas procedūru sagatavošanu un īstenošanu.
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PAMATNOSTĀDNES PAR BĒRNIEM DRAUDZĪGU TIESU SISTĒMU – TIESAS PROCESA 
ORGANIZĀCIJA, BĒRNIEM DRAUDZĪGA VIDE UN BĒRNIEM DRAUDZĪGA VALODA

54. Visos tiesas procesos pret bērniem būtu jāizturas atbilstoši viņu vecumam, ņemot vērā viņu īpašās vajadzības, 
brieduma pakāpi un intelektuālās attīstības līmeni, kā arī iespējamās komunikācijas grūtības. Lietas, kurās 
iesaistīti bērni, būtu jāizskata vidē, kas nav biedējoša un ir pielāgota bērniem.

55. Pirms tiesas procesa sākuma bērni būtu jāiepazīstina ar tiesas vai citu telpu plānojumu un iesaistīto 
amatpersonu lomu un identitāti.

56. Būtu jālieto bērnu vecumam un intelektuālās attīstības līmenim atbilstoša valoda. 

57. Tiesas un ārpustiesas procedūru un citu pasākumu laikā uzklausot vai iztaujājot bērnus, tiesnešiem un citiem 
speciālistiem saskarsmē ar viņiem būtu jāizturas ar cieņu un iejūtību.

58. Būtu jāatļauj, lai bērnus pavada vecāki vai attiecīgos gadījumos bērna izraudzīts pieaugušais, izņemot 
gadījumus, kad attiecībā uz šo personu ir pieņemts argumentēts lēmums, kas liedz to darīt.

59. Būtu jāizmanto un par pieņemamiem pierādījumiem jāuzskata liecības, kas iegūtas ar tādām iztaujāšanas 
metodēm kā video un audio ieraksti vai pirmstiesas uzklausīšana aiz slēgtām durvīm.

60. Bērni pēc iespējas būtu jāaizsargā no attēliem un informācijas, kas varētu nodarīt kaitējumu viņu labklājībai. 
Pieņemot lēmumu par iespējami kaitējošu attēlu un informācijas izpaušanu bērnam, tiesnesim būtu jākonsultējas 
ar citiem speciālistiem, piemēram, psihologiem un sociālajiem darbiniekiem.

61. Tiesas sesijas, kurās piedalās bērni, būtu jāpielāgo bērnu ritmam un uzmanības noturībai — jāplāno 
regulāri starpbrīži, un tiesas sēdes nedrīkstētu būt pārāk garas. Lai bērni varētu piedalīties, pilnīgi izmantojot 
savas kognitīvās spējas, un lai atbalstītu bērnu emocionālo stabilitāti, tiesas sesiju laikā līdz minimumam būtu 
jāsamazina traucējumi un uzmanības novēršana.

62. Ciktāl tas ir lietderīgi un iespējams, būtu jāiekārto bērniem paredzētas pārrunu un uzgaidāmās telpas, radot 
tajās bērniem draudzīgu vidi.

63. Pēc iespējas būtu jāveido specializētas tiesas (vai tiesu palātas), procedūras un iestādes, kas paredzētas 
bērniem, kuri nonākuši konfliktā ar likumu. Tas varētu ietvert specializētu struktūrvienību izveidi policijā, tiesu 
sistēmā un prokuratūrā.

Privātās dzīves aizsardzība

Tiesības uz privātās dzīves aizsardzību ir pamatelements, kas īpaši jānodrošina bērniem, kas nonākuši 
juvenālās justīcijas sistēmā, un tās ir augstā mērā attiecināmas uz nepilngadīgo efektīvu līdzdalību 
tiesvedības procesā. BTK 40. (2)(b)(vii) pantā ir noteikts, ka tiesvedības sistēmā iesaistītā bērna privātās 
dzīves neaizskaramība ir pilnībā jārespektē „visās izmeklēšanas stadijās”. Tiesības uz privātās dzīves 
neaizskaramību ir atrunātas arī Pekinas noteikumos (8.2. noteikums), skaidri norādot, ka nedrīkst publiskot 
nekādu informāciju, kuras rezultātā iespējama nepilngadīgā identifikācija (piemēram, viņa vārds).

Arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas kriminālprocesā, noteikts, ka kriminālprocesa laikā jāaizsargā bērna privātā dzīve 
(14. (1) pants). Tas nozīmē, inter alia, ka tiesas noklausīšanās, kurās iesaistīti bērni, jānotur slēgtā kārtībā, 
bez publikas klātbūtnes (14. (2) pants) un ka ierakstiem ar personīgu informāciju jābūt konfidenciāliem 
(art. 14(3)). 

Tiesības uz privātās dzīves aizsardzību saskan ar uzskatu, ka nepilngadīgajiem jābūt iespējai brīvi izteikt 
savu viedokli. KBT Komiteja norāda, ka „brīvi” nozīmē, ka bērns nepiespiesti var izteikt savu viedokli un 
var izvēlēties, vai vēlas izmantot savas tiesības tikt uzklausītam. „Brīvi” nozīmē arī to, ka ar bērnu nedrīkst 
manipulēt vai pakļaut viņu nepiemērotai ietekmei vai spiedienam (22. punkts). Fakts, ka bērna, kurš nonācis 
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konfliktā ar likumu, identitāte tiek aizsargāta, veicina iespēju bērnam brīvi izteikt savu viedokli.

Nepilngadīgo, kuri iesaistīti juvenālās justīcijas sistēmā, privātās dzīves aizsardzība ir svarīga arī tādēļ, ka tā 
novērš stigmatizāciju, kas savukārt var aizkavēt nepilngadīgo reintegrāciju sabiedrībā (skatiet KBT 40. (1) 
pantu). KBT Komiteja nosaka, ka „reintegrācijai nepieciešams, lai netiktu pieļauta neviena darbība, kas var 
aizkavēt pilnīgu bērna līdzdalību savā kopienā, piemēram, stigmatizācija, sociālā izolācija vai bērna negatīva 
publicitāte” (Vispārējais komentārs Nr. 10, 29. punkts).

Viens veids, kā aizsargāt nepilngadīgo privāto dzīvi, ir rīkot slēgtās lietas izskatīšanas tiešās. ECK 6. (1) 
pantā ir noteiktas tiesības uz publisku lietas izskatīšanu kā taisnīgas tiesas sastāvdaļu, taču tiek atrunāts, ka 
preses un publikas klātbūtne procesā var tikt aizliegta, ja procesā iesaistīts nepilngadīgais. KBT Komitejas 
viedoklis ir, ka būtu jāapsver lietas izskatīšana in camera (t.i., slēgtā kārtībā) kā būtisks priekšnosacījums 
efektīvai līdzdalībai. Lietas izskatīšanai in camera būtu jābūt obligātai un izņēmumiem vajadzētu būt ļoti reti 
un rakstveidā saskaņotiem ar tiesu, ņemot bērā nepilngadīgo labākās intereses (Vispārējais komentārs Nr. 
12, 61. punkts; skatiet arī Vispārējo komentāru Nr. 10, 65. punktu).

Komiteja sniedz skaidru norādi uz saistību starp brīvu viedokļa izteikšanu un nopratināšanas veikšanu 
slēgtā kārtībā. Tā piešķir būtisku dimensiju tiesas sēdei slēgtā kārtībā, jo ir nozīmīga juvenālās justīcijas 
sistēmas iezīme (skatiet arī Vispārējo komentāru Nr. 10, 65.-66. punktu). Jautājumu vajadzētu uztvert ne tikai 
saistībā ar privātās dzīves neaizskaramību (t.i., tiesībām uz privātās dzīves aizsardzību, obligāti izmantojot 
izņēmuma tiesības taisnīgai un publiskai tiesai; salīdziniet ar ECK 6. (1) pantu), bet arī kā jautājumu, kas 
skar nepilngadīgo tiesības uz efektīvu līdzdalību.

Pamatnostādnēs par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu arī tiek runāts par privātās dzīves aizsardzību. Tiek 
ieteikts – ja bērni tiek uzklausīti vai sniedz liecības, būtu vēlams, lai tas notiktu aiz slēgtām durvīm, t.i., slēgtā 
kārtībā. Būtu pieļaujama tikai tieši iesaistītu personu klātbūtne (IV daļa, 9. punkts). Turklāt tiek noteikts, ka 
„nedrīkst izpaust vai publicēt, jo īpaši medijos, informāciju vai personas datus, kas varētu atklāt vai netieši 
palīdzēt atklāt bērna identitāti, tostarp attēlus, bērna vai bērna ģimenes sīkus aprakstus, vārdus un adreses, 
audio un video ierakstus utt.” (IV daļa, 6. punkts).

4. nodaļā vairāk pievērsīsimies konfidencialitātes un privātās dzīves aizsardzības jautājumiem saistībā ar 
efektīvu komunikāciju ar nepilngadīgajiem.

ATBILSTOŠIE STANDARTI PRAKSĒ: PAMATPRASĪBAS22

Šīs nodaļas apakšnodaļās tiks apskatīta atbilstošo starptautisko un Eiropas standartu ieviešana praksē 
saistībā ar specializētu tiesas procesus. Tiks formulētas pamatprasības, kā ieviest standartus dažādās 
juvenālās justīcijas procesa stadijās.

Apstākļi un atmosfēra

Lai radītu apstākļus, kas nav biedējoši un ir piemēroti bērniem, kuros nepilngadīgie spēj efektīvi piedalīties 
procesā, jāievēro daži aspekti šādu apstākļu un atmosfēras nodrošināšanai.

22  Šī apakšnodaļa ir daļēji atvasināta no Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A comparative 
study of juvenile justice procedures in Europe. (Nepilngadīgo apsūdzēto līdzdalība jauniešu tiesā: Eiropas juvenālās justīcijas procedūru 
salīdzinošais pētījums). Amsterdama: Pallas Publications (disertācija).
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Būtiska prasība saziņai ar jauniešiem (un viņu vecākiem) ir tā, lai visi sēž tādā attālumā, lai viens otru 
var sadzirdēt un saredzēt (skatiet arī ECT, 1994. gada 23. februāra spriedums, pieteikums nr. 16757/90 
(Stenfords [Stanford] pret Apvienoto Karalisti), 26. punkts). Tas var šķist pats par sevi saprotams, taču lielās 
tiesas telpās tā vienmēr nenotiek (Rap, 2013). Kad puses spēj viena otru dzirdēt un redzēt, neizmantojot 
mikrofonus, personiskas sarunas iespējas ir augstākas. Turklāt nelieli attālumi ļauj nodibināt acu kontaktu. 
Tas iedrošina jaunieti neuztraukties un brīvi izteikt savu viedokli (Saywitz et al., 2010).

Otra prasība ir pozitīva attieksme pret nepilngadīgo. Pētījums liecina, ka neatbilstoši organizēta tiesas 
sēde23 un tiesas speciālisti, kas izturas negatīvi (gan verbālajā, gan neverbālajā saskarsmē)24 veicina negatīvu 
atmosfēru tiesā. Šī negatīvā atmosfēra savukārt ir saistīta ar to, ka nepilngadīgie apsūdzētie iegūst mazāk 
pozitīvu iespaidu par juvenālās justīcijas sistēmu kopumā (Greene et al., 2010) un tas ietekmē viņu vēlmi 
un iespējas piedalīties.

Negatīva atmosfēra var arī likt jaunietim justies apstākļu nobiedētam. Baiļu sajūta traucē bērniem izteikt 
savu viedokli (Archard & Skivenes, 2009). Sociālais atbalsts sarunas laikā var palīdzēt nepilngadīgajiem 
pārvarēt pretošanos līdzdalībai. Sociālais atbalsts, ko sniedz speciālists, var ietvert acu kontaktu, smaidu, 
sirsnīgu intonāciju, atbrīvotu pozu, sākotnējā kontakta nodibināšanu un bērnu uzslavēšanu par pūlēm 
sarunas laikā (Saywitz et al., 2010). Vēršoties pie nepilngadīgajiem dusmīgā un nosodošā, nevis neitrālākā 
un saprotošā veidā, kavē viņu līdzdalību un izpratni par taisnīgu lietas izskatīšanu.

Procesa ilgums

Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu iesaka, ka tiesas sesijas, kurās piedalās bērni, būtu 
jāpielāgo bērna ritmam un uzmanības noturībai. Tas nozīmē, ka jāplāno regulāri starpbrīži, un tiesas 
sēdes nedrīkstētu būt pārāk garas; cilvēku uzmanības noturība ir ierobežota. Tas vēl jo vairāk attiecas uz 
pusaudžiem, jo viņu impulsu kontrole vēl nav pilnībā attīstījusies (skatiet 1.4. punktu). Ja viņiem ir grūtības 
koncentrēties (piemēram, UDHS), garas sesijas ir īpaši nevēlamas. Turklāt vajadzētu izvairīties no uzmanību 
novērsošām un procesu pārtraucošām darbībām, jo tās novērš uzmanību no izskatāmās lietas būtības un 
apgrūtina jaunieša spēju turpināt koncentrēties. Tādēļ, lai jaunieša līdzdalība būtu efektīva, nopratināšanai 
un tiesas sēdei jānotiek stingrā slēgtā kārtībā, lai neviens cits nevarētu ienākt un iziet un tādējādi traucēt.

KOPSAVILKUMS

- Lai ieviestu bērniem draudzīgas procedūras un prakses juvenālās justīcijas sistēmā, ir svarīgi, lai procedūras 
būtu pielāgotas nepilngadīgo vecumam, vajadzībām un brieduma pakāpei.

- Tiesības uz privātās dzīves aizsardzību ir specifisko procesu pamatnoteikums bērniem, kas iesaistīti 
juvenālās justīcijas sistēmā, un ir augstākajā mērā būtiskas, lai nodrošinātu nepilngadīgo efektīvu līdzdalību 
tiesvedības procesā.

- Attiecībā uz juvenālās justīcijas procesiem, ir būtiski radīt apstākļus, kas nav biedējoši un ir piemēroti 
bērniem, kas nosaka, ka visiem jāsēž attālumā, no kura var viens otru sadzirdēt, ka pret nepilngadīgajiem 
attiecas pozitīvā veidā un ka procesa ilgums ir pielāgots bērna ierobežotajam ritmam un uzmanības noturībai.

23  Grīns (Greene) un kolēģi savā pētījumā definē neatbilstoši organizētu tiesas sēdi kā: kavētu sēdes sākumu, kavējumus, ko izraisa 
tiesas darbinieki, trūkstošus vai nepareizā vietā noliktus lietas materiālus un dokumentus un sajukumu lietu nosaukšanā (Greene et 
al., 2010).

24  Neprofesionālu tiesas darbinieku uzvedību Grīns un kolēģi savā pētījumā definē kā: pazemojošus komentārus, kas tiek izteikti par 
nepilngadīgā apsūdzētā apģērbu, acu bolīšanu un nopūšanos, kad apsūdzētais cenšas kaut ko izskaidrot, apsūdzētā un viņa vecāku 
satveršana, vaicājot papildu informāciju, kā arī prokuroru uzvedību, kritizējot un mulsinot mazāk pieredzējušus advokātus par to, kā 
lietām būtu jānotiek tiesā (Greene et al., 2010).
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2.2 TIESĪBAS SAŅEMT JURIDISKO VAI CITA VEIDA PALĪDZĪBU
Lai veicinātu efektīvu līdzdalību, ir nepieciešama specializēta juridiskā un cita veida palīdzība, kas jāuztver 
par bērniem draudzīgas tiesu sistēmas priekšnosacījumu visās tiesas procesa stadijās. Juridiskās 
vai cita veida palīdzības primārais mērķis ir garantēt nepilngadīgā tiesības un intereses, kas pakļautas 
krimināltiesību procedūrām, un palīdzēt bērniem piemērotā veidā. Visi cilvēktiesību instrumenti ir atzinuši 
šo svarīgo procesuālo garantiju. Šajā apakšnodaļā tiks plašāk izskaidrotas tiesības saņemt juridisko vai cita 
veida palīdzību.

ATBILSTOŠIE STARPTAUTISKIE UN EIROPAS STANDARTI

„Tiesības saņemt juridisko vai cita veida palīdzību” var uzskatīt par cilvēka pamattiesībām gan pieaugušajiem, 
gan nepilngadīgajiem, un tās ir daļa no tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Starptautiskā līmenī tiesības saņemt juridisku vai cita veida palīdzību ietvertas KBT 40. (2)(b)(ii-iii) 
pantā. 40. pants nosaka, ka nepilngadīgajam ir tiesības saņemt juridisko vai cita veida piemērotu palīdzību 
aizstāvības sagatavošanā un īstenošanā, ja vien tas nekaitē bērna interesēm. Šis izņēmums ir ticis izmantots, 
lai ņemtu vērā dažu dalībvalstu pieņemtās daudz neformālākās juvenālās justīcijas pieejas (Van Bueren, 
2006). Pekinas noteikumi īpaši nosaka, ka „visa procesa laikā nepilngadīgajam ir tiesības, ka viņu pārstāv 
juridiskais konsultants vai ka tiek izmantota bezmaksas juridiskā palīdzība” (15.1. noteikums, skatiet arī 
7.1. noteikumu).

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas kriminālprocesā, noteikts, ka bērniem ir tiesības saņemt advokāta palīdzību (6. (1) 
pants). Šīs tiesības stājas spēkā no brīža, kad bērns tiek informēts, ka ir aizdomās turētā vai apsūdzētā 
persona par kriminālnozieguma izdarīšanu. Advokāta palīdzība nozīmē, ka advokāts pārstāv bērnu 
kriminālprocesa laikā, īpaši nopratināšanas laikā. Tomēr šis noteikums nenozīmē, ka advokāta klātbūtne ir 
obligāta katrā izmeklēšanas vai pierādījumu vākšanas darbībā (16.a apsvērums). Dalībvalstis drīkst pieļaut 
atkāpi no šī noteikuma, ja uzskata, ka advokāta palīdzība „nav samērīga attiecībā uz lietas apstākļiem, ņemot 
vērā nozieguma smagumu, lietas sarežģītību un piespiedu līdzekļiem, kas varētu tikt pieņemti saistībā ar 
attiecīgo noziegumu, ar to saprotot, ka bērna labākās intereses vienmēr ir primārais apsvērums” (6. (5) 
pants). Taču bērniem vienmēr jāsaņem advokāta palīdzība, ja tiesa izlemj piemērot brīvības atņemšanu 
vai ja bērnam tāda jau ir piemērota (6. (5) pants).

Bērnam atrodoties slēgtā tipa iestādē, Pekinas noteikumi uzsver viņa vajadzību pēc individuālas palīdzības: 
atrodoties ieslodzījumā, nepilngadīgie saņem aprūpi, aizsardzību un visu nepieciešamo individuālo palīdzību 
– sociālo, izglītības, profesionālās apmācības, psiholoģisko, medicīnisko un fizisko –, kas viņiem varētu būt 
nepieciešama atbilstoši viņu vecumam, dzimumam un personības iezīmēm (13.5. noteikums). Var gadīties, 
ka, atrodoties ieslodzījumā, nepieciešamāka kļūst „cita veida” palīdzība. Turklāt, jāapzinās, ka bērnam var 
būt nepieciešama citā veidā sniegta palīdzība, piemēram, psiholoģiskā, medicīniskā vai izglītojošā.

Vispārējā komentārā Nr. 12, 38. punktā ir paskaidrots, ka iespējai tikt pārstāvētam „attiecīgi jāatbilst valsts 
likumdošanas aktu procesuālajiem noteikumiem”. Šo klauzulu nedrīkst interpretēt kā atļauju izmantot 
procesuālās tiesību normas, kas ierobežo vai aizliedz šo pamattiesību piemērošanu. Tieši pretēji, dalībvalstis 
tiek aicinātas ievērot taisnīga tiesas procesa pamatnoteikumus, piemēram, tiesības saņemt aizstāvības 
advokāta palīdzību.

Vispārējā komentārā Nr. 10, 49. punktā Komiteja sniedz norādījumus par juridisko vai citu piemērotu 
palīdzību:
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49. Bērnam jāgarantē juridiskā vai cita veida piemērota palīdzība viņa/viņas aizstāvības sagatavošanā un 
īstenošanā. KBT nepieprasa, lai bērnam nodrošinātu palīdzību, kas, ņemot vērā visus apstākļus, var vienmēr 
nebūt juridiska, bet tai jābūt piemērotai. Dalībvalstu pašu pārziņā tiek atstāts noteikt, kā šo palīdzību nodrošināt, 
taču tai ir jābūt bezmaksas. Komiteja iesaka dalībvalstīm pēc piespējas vairāk ar likumu noteikt atbilstoši 
apmācītu juristu palīdzību, piemēram, pieredzējušus advokātus vai jurista palīgus. Iespējama arī cita veida 
piemērota palīdzība (piemēram, sociālais darbinieks), taču šai personai jābūt ar atbilstošu izglītību un izpratni 
par dažādiem juvenālās justīcijas procesa juridiskajiem aspektiem un jābūt apmācītam darbam ar bērniem, kas 
nonākuši konfliktā ar likumu.

50. Atbilstoši Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) 14. (3) (b) panta prasībām, 
bērnam un viņa/viņas aizstāvim jābūt pietiekamam laikam un iespējām sagatavot savu aizstāvību. Saziņai starp 
bērnu un viņa/viņa aizstāvi, kas notiek rakstveidā vai mutiski, jānotiek tādos apstākļos, kas pilnībā ievēro šādas 
komunikācijas konfidencialitāti saskaņā ar garantijām, ko piešķir KBT 40. (2) (b) (vii) pants un bērna tiesības uz 
aizsardzību pret viņa/viņas privātās dzīves un korespondences neaizskaramības pārkāpumu (KBT 16. pants). 
Vairākas dalībvalstis ir veikušas atrunas saistībā ar šo garantiju (KBT 40. (2) (b) (ii) pants), acīmredzami 
uzskatot, ka tā pieprasa tikai un vienīgi juridiskās palīdzības, tātad – advokāta, nodrošināšanu. Tas tā nav, tāpēc 
šādas atrunas var un vajadzētu atcelt.

Saskaņā ar KBT Komiteju, tiesības saņemt juridisko vai cita veida piemērotu palīdzību ir būtiskas attiecībā 
uz jauniešu tiesībām piedalīties juvenālās justīcijas procesā, tādēļ šai palīdzībai nav noteikti jābūt juridiskai, 
bet tai jābūt piemērotai.

Eiropas līmenī tiesības uz juridisko pārstāvību tiek uzskatītas par taisnīgas tiesas sastāvdaļu. ECK 6. (1) pants 
nosaka, ka „ikvienam ir tiesības, nosakot savu civilo tiesību un piemākumu vai jebkuras viņam izvirzītās 
apsūdzības pamatotību krimināllietā, uz taisnīgu un atklātu lietas izskatīšanu”. ECK 6. (3)(b) pantā noteikts, 
ka ikvienam, kas tiek apsūdzēts kriminālnoziegumā, ir tiesības „uz laiku un līdzekļiem, kas nepieciešami, lai 
sagatavotu savu aizstāvību”, savukārt 6. (3)(c) pants paredz tiesības „aizstāvēt sevi pašam vai saņemt paša 
izvēlēta aizstāvja juridisku palīdzību”.

Tomēr, kā novērojusi Eiropas Padome, pastāv arī citi palīdzības veidi, piemēram, „privāti vai subsidēti 
pakalpojumi (…), kas pieejami bērniem un jauniešiem, ar kuru palīdzību viņi var saņemt informāciju par 
bērnu tiesībām kopumā vai pamatinformāciju par juridiskiem jautājumiem viņu pašu lietā vai situācijā”. 
Eiropas Padomes Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu (2010) nosaka, ka bērniem jāgarantē 
vienāds garantiju līmenis gan tiesas, gan ārpustiesas procesos. Bērniem jādod iespēja saņemt juridiskās 
konsultācijas vai cita veida palīdzību, nosakot ieteikto alternatīvu piemērotību un vēlamību (IV.B.25.-
26. punkts).

Tādējādi tiesības saņemt juridisko vai cita veida piemērotu palīdzību var uzskatīt par cilvēka pamattiesībām 
gan pieaugušajiem, gan nepilngadīgajiem. Tomēr, lai gan vairums starptautisko standartu nodrošina tiesības 
uz juridisko vai cita veida piemērotu palīdzību, KBT 37. (d) pants nodrošina juridisko un cita veida piemērotu 
palīdzību katram bērnam, kam atņemta brīvība. Tas nosaka, ka, ja bērnam ir atņemta brīvība, viņam pienākas 
augstāks palīdzības līmenis nekā tad, ja viņam nepieciešams sagatavot un īstenot savu aizstāvību (Liefaard, 
2008). Tādēļ ir būtiski piezīmēt, ka bērnam ir tiesības uz juridisko un cita veida palīdzību, kas attiecas 
uz viņa konkrēto apsūdzētā statusu, ja viņam ir atņemta brīvība. Klasiskākais juridiskās palīdzības veids ir 
advokāta nodrošinātā palīdzība.
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Juridiskā un cita veida piemērota palīdzība jāpiemēro visās pārējās tiesas procesa stadijās, sākot no bērna 
nopratināšanas policijā (Vispārējais komentārs Nr. 10, 52. punkts). Saistībā ar to ir noderīgi izpētīt juridiskās 
vai cita veida palīdzības īstenošanas nozīmību dažādās krimināltiesību procesa stadijās, īpaši aizturēšanas 
un policijas veiktas nopratināšanas stadijā, tiesas procesa un lietas izskatīšanas stadijā, kā arī sprieduma 
pasludināšanas stadijā. Tā kā klasiskākais juridiskās palīdzības veids ir advokāta nodrošinātā palīdzība, tiks 
īpaši izcelta advokāta loma.

Advokāta loma aizturēšanas un policijas veiktas nopratināšanas stadijā

Tiklīdz bērns tiek aizturēts un nogādāts policijas iecirknī, ir jānodrošina pieejama palīdzība. Saskaņā ar ES 
direktīvu 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību, ko ieviesīs 2016. gada 27. novembrī, dalībvalstīm 
ir pienākums ar likumu regulēt tiesības saņemt juridisku konsultāciju nopratināšanas laikā, ko veic policija, 
saskaņā ar minimālajiem standartiem, kā noteikts Direktīvā.25 3. (3) pants nosaka, ka tiesības uz advokāta 
palīdzību ietver aizdomās turētā tiesības privāti tikties un sazināties ar advokātu, tostarp pirms policijas 
veiktas pirmās nopratināšanas; advokāta klātbūtni un efektīvu līdzdalību nopratināšanas laikā un advokāta 
klātbūtni izmeklēšanas un pierādījumu vākšanas laikā. Kaut arī Direktīva nesniedz daudz vairāk vadlīniju 
attiecībā uz bērniem, kas atrodas aizturēšanas vai policijas veiktas nopratināšanas stadijā, tā ietver tiešas 
norādes uz bērniem savas preambulas 52. un 55. apsvērumā, kur noteikts, ka Direktīva „veicina bērnu 
tiesības, un tajā ir ņemtas vērā Eiropas Padomes pamatnostādnes par bērniem piemērotu justīciju” un 
„nodrošina, ka aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem, tostarp bērniem, sniedz atbilstošu informāciju, lai tie 
varētu saprast sekas, ko rada atteikšanās no šajā direktīvā paredzētajām tiesībām, un ka šādu atteikšanos 
pauž brīvprātīgi un nepārprotami”.

Starptautiskajos bērnu tiesību standartos nav pavisam skaidri noteikts, vai bērniem ir vai nav tiesības 
atteikties no savām tiesībām saņemt juridisku palīdzību. Taču atbilstoši Direktīvai par procesuālajām 
garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā, bērniem nevajadzētu 
būt iespējai atteikties no tiesībām uz advokāta palīdzību brīvības atņemšanas gadījumā (6. (5) pants; skatiet 
arī Liefaard & Van den Brink, 2014).

ECT uzskata tiesības saņemt advokāta palīdzību par vienu no pamatelementiem tiesībās uz taisnīgu tiesu 
(skatiet ECT 2008. gada 27. novembra lietu nr. 36391/02, 51. punktu; ECT 2008. gada 11. decembra 
lietu nr. 4268/04). Indivīdiem, kas apsūdzēti kriminālnoziegumā, ir tiesības saņemt advokāta palīdzību, 
sākot no agrīnām policijas veiktas izmeklēšanas stadijām. Šīs tiesības var būt ierobežotas izņēmuma 
kārtā noteiktos apstākļos, ņemot vērā, ka šāds ierobežojums pārmērīgi nekaitē apsūdzētā tiesībām. ECT 
ir atklājusi, ka tā var notikt, ja liecība, kas sniegta, kad nav bijusi iespēja saņemt advokāta palīdzību, tiek 
izmantota apsūdzēšanai (ECT 2008. gada 27. novembra lieta nr. 36391/02, 62. punkts).

Lietā Salduzs (Salduz) pret Turciju Eiropas Tiesa uzskatīja, ka pārkāpts ECK 6. (1) pants, jo 17 gadus 
vecajam aizdomās turētajam netika dota iespēja saņemt advokāta palīdzību nevienā brīdī piecu dienu laikā, 
ko viņš pavadīja aizturēšanā policijas iecirknī (ECT 2008. gada 27. novembra spriedums, pieteikums Nr. 
36391/02). Tiesa atklāja, ka „lai 6. (1) pantā noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu būtu pietiekami „praktiskas 
un efektīvas”, jānodrošina iespēja saņemt advokāta palīdzību un pilnīgi noteikti jau kopš aizdomās turētā 
pirmās nopratināšanas, ko veic policija […]”. Tiesa arī atzīmēja, ka viens no specifiskajiem elementiem 
šajā lietā bija lietā iesaistītā vecums. Atsaucoties uz būtisku daudzumu atbilstošu starptautisku juridisko 

25  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr. 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību 
kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un 
par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm, OJ 2013 L 294/1.
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dokumentu saistībā ar juridisko palīdzību bērniem, kas atrodas policijas apcietinājumā, Tiesa uzsvēra, 
cik būtiska nozīme ir iespējai saņemt advokāta palīdzību gadījumos, kad policijas aizturētā persona ir 
mazgadīga (63. punkts).

Lietā Panovits pret Kipru tika apstiprināts Salduza spriedums (ECT 2008. gada 11. decembra spriedums, 
pieteikums Nr. 4268/04). Tiesa atzina, ka efektīva tiesību uz aizstāvību uzliek par pienākumu prokuratūrai/
kriminālvajāšanas iestādēm nodrošināt aizdomās turēto ar nepieciešamo informāciju, kas dotu iespēju 
saņemt juridisko palīdzību un pārstāvību, un aktīvi rīkoties, lai nodrošinātu, ka aizdomās turētais saprot 
savas tiesības saņemt advokāta palīdzību bez maksas, ja nepieciešams (72. punkts).

Advokāta darba kvalitātei ir īpaša nozīme lietās, kurās iesaistīti bērni (Van Bueren, 2006). Eiropas tiesa 
atzīst bērna attīstības iespēju vērā ņemšanu, kas nozīmē, ka ne visas juridiskās detaļas ir jāsaprot, taču, lai 
īstenotu taisnīgu tiesas principu, vismaz vispārīgi ir jāsaprot notiekošā raksturs (ECT 2009. gada 20. janvāra 
spriedums, pieteikums Nr. 70337/01). Šajā kontekstā advokātam ir daži ļoti būtiski uzdevumi. Advokātam 
ir jāizskaidro bērnam apsūdzības galvenie elementi. Turklāt bērnam jābūt pārliecinātam, ka viņu pārstāv 
labi informēts un mācīts speciālists, kurš var pienācīgi viņu konsultēt (skatiet Pekinas noteikumu 
22.1. noteikumu; Vispārējo komentāru Nr. 10, 49. punktu).

Lietā Güveç pret Turciju Eiropas Tiesa atzina, ka gadījumā, kad juridiskās palīdzības shēmas ietvaros 
nozīmētais padomdevējs nepārprotami neveiksmīgi nodrošina efektīvu pārstāvību, Konvencijas 6. (3)(c) 
pants pieprasa valsts varas iestāžu iejaukšanos. Šajā īpašajā gadījumā advokāta nepārprotamā neveiksme 
atbilstoši pārstāvēt bērnu un viņa vairākkārtējās neierašanās uz tiesas sēdi būtu bijis atbilstošs pamats 
tiesai uzskatīt, ka pieteicējam nekavējoties nepieciešama atbilstoša juridiskā pārstāvība (ECT 2009. gada 
20. janvāra spriedums, nr. 70337/01, 31. punkts). Eiropas Tiesa uzskata, ka trūkumi, īpaši juridiskās 
palīdzības trūkums lielākajā daļā procesa, pasliktināja sekas pieteicēja nespējai efektīvi piedalīties savā 
tiesas sēdē un pārkāpa viņa tiesības uz lietas savlaicīgu izskatīšanu (ECT 2009. gada 20. janvāra spriedums, 
nr. 70337/01, 32. punkts).

Ar šo piemēru palīdzību iespējams secināt, ka apsūdzētajiem vienmēr jābūt nodrošinātai juridiskajai 
palīdzībai pirms pirmās nopratināšanas, ko veic policija.

Advokāta loma tiesas procesa un lietas izskatīšanas stadijā

Attiecībā uz tiesas procesa un apsūdzēšanas stadiju, bērns reti spēj atbilstoši piedalīties jauniešu tiesā 
bez iepriekšējas juridiskās palīdzības, galvenokārt advokāta konsultācijām. Kā iepriekš minēts, bērnam ir 
skaidri jāizprot lietas izskatīšanas raksturs un tas, ko tas viņam vai viņai nozīmē. Tas nozīmē, ka advokātam 
ir jāinformē bērns par to, kādas ir apsūdzības pret viņu, kādas ir viņa tiesības, kas no viņa tiks sagaidīts, kādas 
būs procedūras, kurš piedalīsies un kāda būs viņu loma, kur viņam jāsēž tiesas zālē, kam viņam jāpievērš 
uzmanība un ka viņam nav pienākuma atbildēt nekavējoties, jo viņam ir tiesības klusēt (Melton, 1989).

Lietas izskatīšanas laikā advokātam jāizskaidro tiesneša vai prokurora lietotā tiesvedības terminoloģija, 
svarīgie paziņojumi un uzdotie jautājumi, ko jaunietis var nesaprast. Tas nozīmē, ka advokātam jāzina, 
jo nepilngadīgie parasti zina un ko nezina (Melton, 1989). Apsūdzētajam jāspēj sekot līdzi tam, ko saka 
apsūdzības liecinieki un, ja tiek pārstāvēts, izskaidrot aizstāvības advokātam savu notikumu versiju, norādīt 
uz paziņojumiem, kuriem viņš nepiekrīt un informēt tiesu par jebkādiem faktiem, kas būtu jāizmanto 
aizstāvībai (ECT 2009. gada 20 janvāra spriedums, pieteikums Nr. 70337/01, 24. punkts). Advokāts var arī 
veicināt bērna līdzdalību procesā.

Pēc lietas izskatīšanas advokātam jāizskaidro bērnam un viņa vecākiem tiesas lēmums un spriedums. 
Būtiski atzīmēt, ka advokāts iepriekš var paskaidrot, kādi soda mēri var tikt piemēroti, lai bērns un viņa vai 
viņas vecāki ir informēti un zina par iespējamām sekām (Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011).
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Advokāta loma sprieduma pasludināšanas stadijā

Sprieduma pasludināšanas stadijā juridiskajai vai cita veida piemērotai palīdzībai ir nenovērtējama nozīme, 
īpaši, kad bērnam tiek atņemta brīvība. lai gan vairums starptautisko standartu nosaka tiesības uz juridisko 
vai cita veida piemērotu palīdzību, KBT 37. (d) pants nodrošina juridisko un cita veida piemērotu palīdzību 
ikvienam bērnam, kuram atņemta brīvība.

Pekinas noteikumi uzsver bērna vajadzību pēc visa veida nepieciešamās individuālās palīdzības laikā, 
kamēr viņš vai viņa ir ievietots slēgtā tipa iestādē: atrodoties ieslodzījumā nepilngadīgie saņem aprūpi, 
aizsardzību un visa veida nepieciešamo palīdzību – sociālo, izglītības, profesionālās apmācības, psiholoģisko, 
medicīnisko un fizisko –, kas viņiem varētu būt nepieciešama atbilstoši viņu vecumam, dzimumam un 
personības iezīmēm (13.5. noteikums). Var gadīties, ka, atrodoties ieslodzījumā, nepieciešamāka kļūst „cita 
veida” palīdzība.

Bērnu tiesību komiteja pievērš uzmanību bērnu vajadzībām pēc aprūpes pēcieslodzījuma stadijā. 
Vispārējā komentārā Nr. 10 tiek noteikts, ka „daudzi bērni, kas nonākuši konfliktā ar likumu, vienlaikus ir 
arī diskriminācijas upuri, piemēram, kad cenšas iegūt izglītību vai iekļūt darba tirgū. Nepieciešams veikt 
pasākumus, kas novērstu šādu diskrimināciju inter alia, nodrošinot bērniem – bijušajiem likumpārkāpējiem 
piemērotu atbalstu centienos reintegrēties sabiedrībā” (7. punkts). Līdz ar to, tiek pieņemts, ka palīdzība 
varētu atvieglot šo nepilngadīgo reintegrāciju.

Advokāta loma pirms un pēc tiesas aizturēšanas stadijā

Havannas noteikumos noteikts, ka tad, kad jaunieši atrodas pirmstiesas aizturēšanā, viņiem „ir jābūt 
tiesībām uz juridisku konsultāciju un iespēju saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja tāda palīdzība ir 
pieejama, un regulāri sazināties ar saviem juridiskajiem konsultantiem” (18. (a) noteikums).

ECT pieprasa, lai dalībvalstu varas iestādes nodrošina bērniem tiesības pārbaudīt aizturēšanas likumību 
regulāros, saprātīgos laika periodos un iespēju saņemt advokāta palīdzību tiesvedības procesa laikā, tādējādi 
nosakot viņu aizturēšanas likumību (ECK 5. (4) pants). Piemēram, lieta Bouamar pret Beļģiju attiecas uz 
nepilngadīgā ievietošanu iepriekšējā apcietinājuma vietā deviņos gadījumos uz aptuveni 15 dienu ilgiem 
laika periodiem. Tika uzskatīts, ka jaunietim ir personības traucējumi un vardarbīga uzvedība. Tiesa 
konstatēja 5. (4) panta pārkāpumu, jo lietas izskatīšana, lemjot par nepilngadīgā aizturēšanu, notika bez viņa 
advokātu klātbūtnes, par to netika lemts steidzamības kārtībā un nebija faktiska lēmuma par „aizturēšanas 
likumību”, jo vietējās tiesas noraidīja nepilngadīgā apelācijas kā bezmērķīgas (ECT 1988. gada 29. februāra 
spriedums, pieteikums Nr. 9106/80).

2.3 VECĀKU LOMA26

Tā kā iepriekšējā sadaļa apskatīja tiesības uz juridisko vai cita veida piemērotu palīdzību, šajā apakšnodaļā 
lielāka uzmanība tiks pievērsta tieši vecāku palīdzībai, ko var uzskatīt par „cita veida piemērotu palīdzību”. 
Tas tā ir tāpēc, ka vecākiem var būt svarīga nozīme, palīdzot bērnam izprast procedūras un piedalīties 
procesā. Taču vecāku palīdzību nevajadzētu uzskatīt kā vienīgo veidu, kā nodrošināt „cita veida piemērotu 

26  Šī apakšnodaļa ir daļēji atvasināta no Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A comparative 
study of juvenile justice procedures in Europe. (Nepilngadīgo apsūdzēto līdzdalība jauniešu tiesā: Eiropas juvenālās justīcijas procedūru 
salīdzinošais pētījums). Amsterdama: Pallas Publications (disertācija).
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palīdzību”, var būt runa par to, ka vecāku palīdzībai būtu jābūt kā papildu palīdzības veidam attiecībā uz 
īpaši neaizsargāto stāvokli, kādā atrodas nepilngadīgie.

ATBILSTOŠIE STARPTAUTISKIE UN EIROPAS STANDARTI

Starptautiskā līmenī tiesības saņemt vecāku palīdzību juvenālās justīcijas sistēmā atzīst KBT 40. pants. 
KBT 40. (2)(b)(iii) pants nosaka, ka bērnam ir tiesības uz citas personas klātbūtni, „kas sniedz atbilstošu 
palīdzību”, īpaši par tādiem uzskatot viņa vai viņas vecākus vai aizbildņus, ja vien tas nekaitē bērna interesēm. 
Saskaņā ar KBT 40. (2)(b)(ii) pantu vecākiem var būt arī būtiska loma, informējot bērnu par viņam vai viņai 
izvirzītajām apsūdzībām.

Vispārējā komentārā Nr. 10, 53. punktā Komiteja sniedz paziņojumu par vecākiem vai likumīgajiem 
aizbildņiem:

VISPĀRĒJAIS KOMENTĀRS NR. 10

53. Vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem arī būtu jāpiedalās tiesvedības procesā, jo viņi var bērnam sniegt 
vispārīgu psiholoģisko un emocionālo palīdzību. Vecāku klātbūtne nenozīmē, ka vecāki var darboties bērna 
aizstāvībā vai iesaistīties lēmuma pieņemšanas procesā. Tomēr tiesnesis vai kompetentā iestāde var izlemt, 
ņemot vērā bērna, viņa/viņas juridiskās vai cita veida palīdzības pārstāja lūgumu vai atzīstot, ka tas nav bērna 
labākajās interesēs (KBT 3. pants), ierobežot vai aizliegt vecāku klātbūtni lietas izskatīšanas procesā.

KBT Komiteja ir precīzāk noteikusi vecāku un likumīgo aizbildņu lomu un iesaka, ka vecākiem vai likumīgajiem 
aizbildņiem būtu jāpiedalās tiesvedības procesā, jo viņi var bērnam sniegt vispārīgu psiholoģisko un 
emocionālo palīdzību. Tādējādi, atzīmējot īpašos ieguvumus (psiholoģiskos un emocionālos), ko nodrošina 
vecāku klātbūtne, KBT Komiteja skaidri norāda atšķirību starp juridiskā pārstāvja lomu un nepilngadīgā 
apsūdzētā vecāku lomu. Papildus tam Komiteja iesaka arī dalībvalstīm ar likumu skaidri noteikt vecāku 
vai likumīgo aizbildņu maksimālo iesaistīšanos tiesvedības procesā pret bērnu (Vispārējais komentārs Nr. 
10, 54. punkts). Komiteja izsaka nožēlu, ka dažās valstīs ir tendence saukt vecākus pie atbildības par bērnu 
pastrādātajiem likumpārkāpumiem, jo tas neveicina bērna reintegrāciju (Vispārējais komentārs Nr. 10, 
55. punkts).

Vecāku un aizbildņu loma ir izskaidrota arī Pekinas noteikumu 15.2. noteikuma komentārā, kas nosaka, ka 
„vecākiem vai aizbildnim ir tiesības piedalīties tiesvedības procesā un kompetentā iestāde var viņiem pieprasīt 
līdzdalību procesā nepilngadīgā interesēs.”

Tomēr vecāku iesaistīšanai var būt arī negatīva ietekme kauna un baiļu sajūtas dēļ. Tādēļ bērna interesēs var 
būt labāk, ja nepilngadīgie neizmanto savas tiesības uz šo palīdzību. Līdz ar to var secināt, ka bērnam vienmēr 
jābūt iespējai atteikties no savām tiesībām uz vecāku klātbūtni, piemēram, nopratināšanā, ko veic policija,27 
vai, kā no definē Pekinas noteikumu 15.2. noteikums: „Kompetentā iestāde viņiem tomēr var atteikt līdzdalību, 
ja ir iemesli pieņemt, ka tāds aizliegums ir nepieciešams nepilngadīgā interešu nodrošināšanai.”

Ja bērniem tiek atņemta brīvība, tiesības saņemt vecāku palīdzību papildina ikviena bērna, kuram atņemta 
brīvība, tiesības uzturēt kontaktus ar savu ģimeni, izmantojot saraksti un tikšanos, nodrošinot, ka šāda saziņa 
nav pretrunā ar bērna labākajām interesēm (KBT 37. (c) pants).

27  Skatiet vairāk par vecāku lomu nopratināšanas laikā: Liefaard & Van den Brink (2014). 
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To uzsver arī Eiropas līmenī. Eiropas Padomes Pamatnostādnes par bērnam draudzīgu tiesu sistēmu (2010) 
pieprasa, lai gadījumā, kad bērns ir aizturēts un atrodas ieslodzījumā, bērna, un viņa vai viņas vecākiem 
jāsniedz tūlītēja un atbilstoša informācija par šādas rīcības iemesliem (IV daļa, A.1).

Direktīva par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas 
kriminālprocesā, paredz, ka bērnam jāgūst labums no vecāku palīdzības, ja vien tas nav pretrunā ar bērna 
labākajām interesēm (15. (2a) pants). Personai, kam ir vecāku atbildība, jāsaņem tā pati informācija, 
ko saņem bērns, pēc iespējas drīzāk (5. (1) pants). Turklāt bērnam ir tiesības uz personas, kam ir vecāku 
atbildība, vai cita atbilstoša pieaugušā (pilngadīgā) piedalīšanos lietas izskatīšanā tiesā, kurā bērns ir 
iesaistīts (15. (1-2) pants).

Tādējādi vecāku palīdzību var uzskatīt par „cita veida piemērotas palīdzības” veidu un tāpēc arī par 
nepilngadīgo, kuri nonākuši konfliktā ar likumu, pamattiesībām. Atšķirībā no advokātiem, vecāki nodrošina 
bērnam emocionālo atbalstu. Lai veicinātu nepilngadīgo apsūdzēto līdzdalību tiesā, ir svarīgi uzklausīt 
arī vecākus. No vienas puses, vecāku uzklausīšana var palīdzēt jaunietim izprast viņa uzvedības ietekmi uz 
citiem. No otras puses, tas var jaunietim palīdzēt pieņemt tiesas lēmumu un atbilstošo tajā ietverto soda 
mēru. Vecāku līdzdalība var veicināt vecāku un bērnu izpratni par to, ka gan tiesas procedūras, gan lēmuma 
pieņemšana ir taisnīga (Rap, 2013).

ATBILSTOŠIE STANDARTI PRAKSĒ: PAMATPRASĪBAS

Tā kā vecāku palīdzība ir ārkārtīgi būtiska visās tiesvedības procesa stadijās, ir noderīgi izpētīt vecāku lomas 
īstenošanas nozīmīgu dažādās krimināltiesību procedūras stadijās, īpaši aizturēšanas un policijas veiktas 
nopratināšanas laikā, tiesas procesa un lietas izskatīšanas laikā un sprieduma pasludināšanas stadijā.

Vecāku loma aizturēšanas un policijas veiktas nopratināšanas stadijā

Direktīvā 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību ir noteikts, ka, ja bērnam tiek atņemta brīvība, 
par to jāinformē persona, kam ir vecāku atbildība, minot brīvības atņemšanas iemeslus, ja vien tas nav 
pretrunā bērna labākajām interesēm. Tādā gadījumā tiek informēta cita piemērota pilngadīga persona 
(55. apsvērums un 5. (2) pants). 

Arī Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu nosaka, ka no pirmā brīža, kad policija ir aizturējusi 
bērnu, bērnam ir jādod iespēja sazināties ar vecākiem vai personu, kam bērns uzticas (IV daļa, A.28). Ir arī 
ļoti būtiski, lai gadījumā, kad bērnu ir aizturējusi vai ieslodzījusi policija, bērni un viņu vecāki saņem tūlītēju 
un atbilstošu informāciju par iemesliem, kādēļ bērns ir aizturēts (IV daļa, A.1). Obligāta prasība ir sniegt 
informāciju gan bērnam, gan vecākiem tiešā veidā. Informācijas sniegšana vecākiem nedrīkst būt alternatīva 
bērna paša informēšanai (IV daļa, A.3). Informācija par bērnam izvirzītu apsūdzību jāsniedz nekavējoties, 
tiklīdz apsūdzība ir izvirzīta. Šī informācija gan bērnam, gan vecākiem jāsniedz tā, lai viņi skaidri saprastu, 
par ko bērns tiek apsūdzēts, un apsūdzības iespējamās sekas (IV daļa, A.5). 

Turklāt bērnu, kurš ticis aizturēts, nedrīkstētu likt atbildēt uz jautājumiem par noziedzīgām darbībām un 
sniegt vai parakstīt liecību par iesaistīšanos šādās darbībās, kamēr nav ieradies advokāts vai kāds no bērna 
vecākiem, vai, ja neviens no vecākiem nav pieejams, cita persona, kam bērns uzticas. Vecākiem vai uzticības 
personai var aizliegt piedalīties, ja viņi tiek turēti aizdomās par iesaistīšanos noziedzīgajās darbībās vai ja 
viņu uzvedība ir pielīdzināma tiesas procesa traucēšanai (IV daļa, A.30).
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Vecāku loma tiesas procesa un lietas izskatīšanas stadijā

Tiesas procesa un lietas izskatīšanas laikā jāatļauj, lai bērnus pavada viņu vecāki, izņemot gadījumus, kad 
attiecībā uz šo personu ir pieņemts argumentēts lēmums, kas liedz to darīt (Pamatnostādnes par bērniem 
draudzīgu tiesu sistēmu, 2010, IV daļa, A.58). Vecākiem var būt īpaša loma attiecībā uz sniegto informāciju 
un atbalsta sniegšanu bērnam.

Attiecībā uz informācijas apriti, vecākiem ir jāsaņem informācija pirms tiesas, tiklīdz ir izvirzītas 
apsūdzības. Taču informācijas sniegšana vecākiem nedrīkstētu aizstāt informācijas sniegšanu bērnam 
(Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu, 2010, IV daļa, A.3; skatiet arī Vispārējo komentāru Nr. 
10, 48. punktu). Ir būtiski, lai vecāki un viņu bērni justu, ka viņus ievēro no paša lietas izskatīšanas sākuma 
un ka tiesnesis vēršas tieši pie viņiem pašiem. Pētījums liecina, ka vecāki jūtas apmierinātāki, ja jūt, ka 
tiesnesis ir uzklausījis viņu viedokli un nopietni uztver viņu līdzdalību lietas izskatīšanā (Schuytvlot, 1999). 
Tādēļ ir ieteicams, ka tiesneši aicina vecākus izteikt savu viedokli kādā noteiktā brīdī lietas izskatīšanas 
laikā. Piemēram, tiesnesis var uzdot vecākiem jautājumus par to, kā viņi reaģēja, kad pirmo reizi izdzirdēja 
par likumpārkāpumu vai bērna aizturēšanu; kā viņi mājās apsprieda notikumus ar bērnu; vai viņus uztrauc 
kādas noteiktas lietas viņu bērna dzīvē; vai viņi saprot, par kādiem jautājumiem tiek runāts tiesā (Rap, 
2013). Bez tam, pētījums norāda, ka bērni, kas ir iesaistīti tiesvedības sistēmā, apgalvo, ka viņi augstāk 
vērtē viņiem sniegto informāciju un paskaidrojumus, ja to dara viņu vecāki, nevis citi pieaugušie, piemēram, 
advokāti vai tiesas ierēdņi (Kilkelly, 2010).

Ja bērnam jāstājas jauniešu krimināltiesas priekšā, vecākiem tomēr jābūt primārajām personām, kas atbalsta 
bērnu viņa vai viņas attīstībā un audzināšanā (Weijers, Hepping & Kampijon, 2010). Kā jau iepriekš minēts, 
vecāki var sniegt bērnam psiholoģisko un emocionālo atbalstu, bet tas noteikti nenozīmē, ka vecākiem 
ir jābūt savu bērnu aizstāvjiem vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā tiesā (Vispārējais komentārs Nr. 10, 
53. punkts). Vecāki, kas sniedz atbalstu savam bērnam, var palīdzēt bērnam piedalīties lietas izskatīšanā 
tiesā. Turklāt vecāki var palīdzēt bērnam pieņemt spriedumu, paši atzīstot un pieņemot tiesas autoritāti 
un tās lēmumu. Tomēr vecāki var sniegt šādu atbalstu tikai tad, ja paši ir labi informēti un saprot procedūru 
un to, kas no viņiem un viņu bērna tiek sagaidīts lietas izskatīšanas laikā (Rap, 2013).

Tādējādi vecākiem ir būtiska loma tiesas procesa un lietas izskatīšanas laikā, sniedzot informāciju tiesai un 
atbalstu bērnam.

VECĀKU LOMA ITĀLIJĀ

Jauniešu tiesās var tiesāt tikai tos mazgadīgos, kas sasnieguši 14 gadu vecumu; jaunākus bērnus, kas pastrādājuši 
kriminālnoziegumu, nosūta uz sociālajiem dienestiem ģimenēm un sabiedrībā balstītiem dienestiem. Itālijas 
likums par nepilngadīgajiem nosaka, ka visās nepilngadīgo lietas stadijās jāpiedalās „piemērotam pieaugušajam”, 
lai atbalstītu bērnu. Ja vecāki nevar vai nevēlas uzņemties šo lomu, tiek apstiprināts cits piemērots pilngadīgais, 
kuram bērns uzticas (12. pants, D.P.R. 448/1988). 

Vecāku loma sprieduma pasludināšanas stadijā

Pēc tiesas, sprieduma pasludināšanas stadijā, vecākiem ir ārkārtīgi svarīga loma. Eiropas rekomendācijas 
pievērš uzmanību vecāku lomai arī sprieduma pasludināšanas stadijā. Vecākiem jāuzliek par pienākumu, 
kad tas iespējams, apmeklēt konsultantu vai vecāku mācību kursus, lai nodrošinātu, ka bērns apmeklē skolu 
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un palīdzētu sociālā darba iestādēm īstenot sabiedrībā izciešamos sodus un piespiedu līdzekļus.28

Vecāku loma pirms un pēc tiesas aizturēšanā

Vecākiem ģimenē ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums rūpēties par bērniem un viņus uzraudzīt. Bērnu 
atņemšana vecākiem ir galējas nepieciešamības līdzeklis (Pekinas noteikumu 18.2. noteikums). Tāpēc jo 
īpaši gadījumos, kad bērnam atņemta brīvība, tiesības saņemt vecāku palīdzību dod ikvienam bērnam, 
kuram atņemta brīvība, tiesības uzturēt kontaktus ar savu ģimeni, izmantojot saraksti un tikšanos, 
izņemot gadījumus, kad šāda saskare nav bērna labākajās interesēs (KBT 37. (c) pants). Turklāt, ja bērns tiek 
aizturēts, nekavējoties ir jāsniedz informācija par piekļuvi, vietu, alternatīvajiem ārpustiesas risinājumiem 
un atbrīvošanu iesaistītā nepilngadīgā vecākiem un aizbildņiem vai tuvākajiem radiniekiem (Havannas 
noteikumu 22. noteikums). Papildus tam, vecākiem vai ģimenes locekļiem ir tiesības palīdzēt bērnam, lai 
iesniegtu sūdzību aizturēšanas laikā (Havannas noteikumu 78. noteikums).

Pamatnostādnēs par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu ir noteikts, ka ir svarīgi saglabāt ģimenes saites brīvības 
atņemšanas iestādēs nonākušo bērnu neaizsargātības dēļ un veicināt bērna reintegrāciju sabiedrībā. Tādēļ 
tiek ieteikts, ka brīvības atņemšanas gadījumā bērniem jāļauj uzturēt regulāru un jēgpilnu saskarsmi 
ar vecākiem, ģimeni un draugiem, tiekoties un sarakstoties ar viņiem. Bez tam, šo tiesību ierobežojumus 
nekad nedrīkstētu izmantot kā sodu (21. (a) pants).

28  Skatiet Eiropas Padomes Ministru Komitejas rekomendāciju Nr. (2003)20 dalībvalstīm par jauniem veidiem, kā novērst jauniešu 
likumpārkāpumus un juvenālās justīcijas lomu (2003. gada 24. septembris).

KOPSAVILKUMS

- Specializēta juridiskā vai cita veida palīdzība ir nepieciešama un uzskatāma par 
priekšnoteikumu bērniem draudzīgai tiesu sistēmai visās tiesvedības procesa stadijās un tā 
atbilst efektīvas nepilngadīgo līdzdalības principam.

- Advokātiem ir būtisks uzdevums, palīdzot nepilngadīgajam izprast dažādos juvenālās justīcijas 
procesa posmus un var palīdzēt viņam izvēlēties pareizo rīcības virzienu un attieksmi procesa 
laikā.

- Vecāku palīdzību var uzskatīt par „cita veida piemērotu palīdzību.” Vecākiem var būt svarīga 
loma, palīdzot bērnam izprast procedūras, piedaloties tiesvedības procesā un sniedzot bērnam 
emocionālu atbalstu.



NODAĻA 3

Efektīva līdzdalība
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Nodaļa 3. Efektīva līdzdalība
Šīs nodaļas galvenā tēma ir tiesības uz efektīvu līdzdalību. Lai nepilngadīgie efektīvi piedalītos juvenālās justīcijas 
procesos, būtiskas ir divas citas tiesības: tiesības saņemt informāciju un tiesības tikt uzklausītam. 3.1. apakšsadaļā 
tiks apskatītas tiesības saņemt informāciju un kā tās īstenot praksē dažādās juvenālās justīcijas procesa stadijās. 
Tiesības tikt uzklausītam būs galvenā tēma 3.2. apakšsadaļā.

3.1 TIESĪBAS SAŅEMT INFORMĀCIJU29

KBT Komiteja ir noteikusi, ka „bērna tiesības saņemt informāciju (...) lielā mērā ir priekšnosacījums efektīvai 
tiesību izteikt savu viedokli īstenošanai” (Vispārējais komentārs Nr. 12, 82. punkts). Turklāt „bērniem jānodrošina 
pilnīga, pieejama, atbilstoši daudzveidīga un vecumam piemērota informācija par viņu tiesībām brīvi izteikt savu 
viedokli” (134. (a) punkts). Tas arī ir šīs apakšnodaļas tēmas kopsavilkums.

Juvenālās justīcijas procesos ir svarīgi, lai jaunietis varētu efektīvi piedalīties, lai viņš tiktu informēts par 
procedūrām, kurās viņš ir iesaistīts, un lai viņš saprot, kas no viņa tiks sagaidīts procesa laikā. Šajā apakšnodaļā 
vairāk tiks apskatītas tiesības saņemt informāciju.

ATBILSTOŠIE STARPTAUTISKIE UN EIROPAS STANDARTI

KBT 40. (2)(b)(ii) pants nosaka, ka bērnam, kurš tiek turēts aizdomās par nozieguma izdarīšanu ir tiesības, ka 
viņš „tiek uzreiz un tieši informēts par viņam izvirzītajām apsūdzībām”. Par apsūdzībām bērns jāinformē tieši vai, 
vajadzības gadījumā, ar viņa vecāku vai aizbildņu starpniecību. Tā ir viena no juridiskajām garantijām taisnīgai 
tiesai, kā to nosaka KBT 40. (2)(b) pants.

ANO Bērnu tiesību komiteja ir norādījusi, ka, lai nepilngadīgais efektīvi piedalītos tiesvedības procesā, viņam ne tikai 
jābūt informētam par apsūdzībām, bet arī par juvenālās justīcijas procesu kopumā, kā arī par iespējamajiem 
piespiedu līdzekļiem, kas varētu tikt piemēroti (Vispārējais komentārs Nr. 10, 44. punkts). Komiteja sniedz 
tālākus norādījumus, kā interpretēt tiesības saņemt informāciju par apsūdzībām Vispārējā komentārā Nr. 10.

VISPĀRĒJAIS KOMENTĀRS NR. 10

47. Ikvienam bērnam, kurš tiek turēts aizdomās vai apsūdzēts par krimināllikuma pārkāpumu, ir tiesības saņemt 
informāciju uzreiz un tieši par viņam/viņai izvirzītajām apsūdzībām. Uzreiz un tieši nozīmē cik vien iespējams drīz, un 
tas nozīmē – tiklīdz prokurors vai tiesnesis uzsāk procesuālās darbības pret bērnu. Taču arī gadījumā, kad varas iestādes 
nolemj izskatīt lietu, neierosinot tiesvedības procesu, bērns jāinformē par apsūdzību(-ām), kas pamato šādu pieeju. 
Tiesisko garantiju pilnīga ievērošana ir daļa no KBT 40. (3) (b) panta prasībām. Bērns jāinformē valodā, ko viņš/viņa 
saprot. Tas var nozīmēt informācijas sniegšanu svešvalodā, kā arī „tulkojuma” nodrošināšanu formālajam juridiskajam 
žargonam, ko bieži izmanto kriminālajās/nepilngadīgo apsūdzībās, valodā, ko bērns spēj saprast.

48. Ar oficiāla dokumenta nodošanu bērnam nepietiek, bieži vien var būt nepieciešams mutisks izskaidrojums. Varas 
iestādes nedrīkstētu to atstāt vecāku, aizbildņu vai bērna juridiskās vai citas palīdzības sniedzēja ziņā. Varas iestāžu 
(piemēram, policijas, prokuratūras, tiesas) atbildībā ir pārliecināties, ka bērns saprot katru pret viņu vērsto apsūdzību. 
Komiteja piekrīt uzskatam, ka šīs informācijas sniegšana vecākiem vai aizbildņiem nedrīkst būt alternatīva informācijas 
sniegšanai bērnam. Pieņemamākais variants ir sniegt informāciju gan bērnam, gan vecākiem vai aizbildņiem tā, lai viņi 
saprot apsūdzību(-as) un iespējamās sekas.

29  Šī apakšnodaļa ir daļēji atvasināta no Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A comparative 
study of juvenile justice procedures in Europe. (Nepilngadīgo apsūdzēto līdzdalība jauniešu tiesā: Eiropas juvenālās justīcijas procedūru 
salīdzinošais pētījums). Amsterdama: Pallas Publications (disertācija).
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Īpaši jāuzsver divi Vispārējā komentāra Nr. 10 punkti. Pirmkārt, Komiteja nosaka, ka bērnam jāsaņem 
informācija par apsūdzībām valodā, ko viņš saprot. Tas var nozīmēt, ka informācija jātulko svešvalodā, 
taču ļoti nozīmīgi ir arī tas, lai informācija tiktu pasniegta tādā veidā, kas ir piemērots bērna vecumam 
un izpratnes līmenim, un lai juridiskais žargons būtu iztulkots saprotamā valodā (skatiet arī 4. nodaļu, 
4.3. apakšnodaļu).

Otrkārt, Komiteja nosaka, ka bieži vien ir nepieciešams mutisks informācijas izskaidrojums. Turklāt tā 
ir varas iestāžu atbildība – pārliecināties, ka bērns saprot ikvienu apsūdzību, kas pret viņu ierosināta, un tā 
nedrīkst būt vecāku vai aizbildņa (vai cita pārstāvja) atbildība. Tas nozīmē, ka informācija un izskaidrojumi 
jāsniedz tieši pašam bērnam un nevis ar vecāku vai advokāta starpniecību. Bez tam, gan bērnam, gan viņa 
vecākiem jāsaprot apsūdzības un to iespējamās sekas.

Vispārējā komentārā Nr. 12 Komiteja nosaka, ka „tiesības saņemt informāciju ir būtiskas, jo tās ir 
priekšnoteikums bērna lēmumiem, kam pamatā ir saņemtā informācija”. Tas nozīmē, ka bērnam jābūt 
informētam par „lietām, izvēlēm un iespējamiem lēmumiem, ko pieņems tie, kas atbildīgi par bērna 
lietas izskatīšanu, un šo lēmumu sekām” pirms lietu sāk izskatīt. Turklāt bērnam jāsaņem informācija par 
apstākļiem, kādos viņu aicinās izteikt viņa viedokli (25. punkts). Attiecībā uz juvenālās justīcijas procesu tas 
nozīmē, ka bērnam jābūt informētam, piemēram, par šo procesu un iespējamiem piespiedu līdzekļiem, 
ko tiesa varētu piemērot (61. punkts). 

KBT komiteja uzsver, cik būtiski ir nepilngadīgos informēt jau iepriekš. Komiteja nosaka, ka „lēmuma 
pieņēmējam atbilstoši jāsagatavo bērns pirms lietas izskatīšanas, sniedzot izskaidrojumu, kā, kad un kur 
notiks lietas izskatīšana un kas tajā piedalīsies (…)” (Vispārējais komentārs Nr. 12, 41. punkts). Ir būtiski 
atzīmēt, ka šis uzdevums ir jāveic lēmuma pieņēmējam konkrētajā lietā, piemēram, tiesnesim, prokuroram 
vai policijas inspektoram. Bērnam būtu arī jāsaņem informācija par iespēju izteikt savu viedokli tiešā 
veidā vai ar pārstāvja starpniecību un par sekām, kādas varētu rasties. Turklāt bērnam jāizskaidro arī viņa 
viedokļa iespējamā ietekme uz lietas izskatīšanas iznākumu (41. punkts). Šis punkts saskan ar Komitejas 
pārliecību, ka līdzdalībai ir jābūt brīvprātīgai, ka bērnus nekad nevajadzētu piespiest izteikt savu viedokli 
un ka bērniem jābūt informētiem, ka viņi var pārtraukt savu līdzdalību jebkurā tiesvedības procesa stadijā 
(134. (b) punkts).

Papildus tam, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir 
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā, tiek noteikts, ka bērniem jāsaņem informācija 
par viņu tiesībām uzreiz (4. (1) punkts). Bērniem īpaši jāsaņem informācija par vairākām tiesībām:

(a) tiesības personām, kam ir vecāku atbildība, saņemt informāciju;

(b) tiesības uz advokāta klātbūtni lietas izskatīšanā;

(c) tiesības uz privātās dzīves aizsardzību;

(d) tiesības uz personas, kam ir vecāku atbildība, klātbūtni noteiktā(-s) tiesas procesa stadijā(-s), kas nav 
lietas izskatīšana tiesā;

(e) tiesības uz juridisko palīdzību;

(f) tiesības uz individuālu novērtējumu;

(g) tiesības uz medicīnisku izmeklēšanu, ieskaitot tiesības uz medicīnisko palīdzību;

(h) tiesības uz brīvības atņemšanas ierobežojumiem un alternatīvu līdzekļu izmantošanu, ieskaitot 
tiesības uz periodiski brīvības atņemšanas pārskatīšanu;

(i) tiesības uz personas, kam ir vecāku atbildība, klātbūtni lietas izskatīšanā tiesā; 

(j) tiesības klātienē piedalīties lietas izskatīšanā tiesā;
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(k) tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem;

(l) tiesības uz īpašu apiešanos brīvības atņemšanas gadījumā.

Eiropas Padomes Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu uzskata „informēšanu un 
konsultēšanu” par galvenajiem bērniem draudzīgas tiesu sistēmas elementiem. Pamatnostādnes sniedz 
detalizētu sarakstu, kāda veida informācija bērniem būtu jāsaņem (skatiet zemāk).

PAMATNOSTĀDNES PAR BĒRNIEM DRAUDZĪGU TIESU SISTĒMU, IV, A, 1. PUNKTS, A-L

Bērni un viņu vecāki jāinformē par:

- bērnu specifiskajām tiesībām attiecībā uz tiesas un ārpustiesas procedūrām;

- iespējamu tiesību pārkāpumu gadījumos pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem;

- paredzamo tiesas procesa ilgumu;

- pārsūdzības iespējām un neatkarīgu sūdzību izskatīšanas mehānismu pieejamību;

- sistēmu un attiecīgajām procedūrām;

- pastāvošajiem atbalsta mehānismiem, kas pieejami bērnam;

- konkrētu tiesas un ārpustiesas procedūru piemērotību un iespējamajām sekām;

- izvirzītajām apsūdzībām vai iesniegtās sūdzības izskatīšanas gaitu;

- tiesas procesa laiku un vietu;

- tiesas procesa vai pasākuma vispārējo virzību un iznākumu;

- aizsardzības pasākumu pieejamību;

- pastāvošajiem pārskatīšanas mehānismiem attiecībā uz lēmumiem, kas ietekmē bērnu;

- iespējām ar tiesas procesa, alternatīva civilprocesa vai citu procesu starpniecību saņemt kompensāciju no 
likumpārkāpēja vai no valsts;

- tādu dienestu (veselības aprūpes, psiholoģiskās palīdzības, sociālo, mutiskās un rakstiskās tulkošanas utt.) 
vai organizāciju pieejamību, kas var sniegt atbalstu, kā arī par piekļuves iespējām šiem dienestiem;

- īpašiem pasākumiem, kas pieejami, lai pēc iespējas aizsargātu bērnu intereses, ja viņi dzīvo citā valstī.

Turklāt Pamatnostādnēs tiek uzsvērts, ka gan bērnam, gan viņa vecākiem vai juridiskajam pārstāvim 
būtu jāsaņem informācija tieši un tā, lai viņi skaidri saprastu, par ko bērns tiek apsūdzēts un apsūdzības 
iespējamās sekas (IV, A, 2.-5. punkts).

Pamatnostādnēs noteikts arī tas, ka „bērniem būtu jāsaņem visa vajadzīgā informācija par to, kā efektīvi 
izmantot tiesības tikt uzklausītam.” Tomēr viņiem jāpaskaidro, ka tiesības tikt uzklausītam un fakts, ka 
viņi izsaka savu viedokli, ne vienmēr ietekmē gala lēmumu (IV, D, 3, 48. punkts). Par šo vairāk tiks runāts 
5. nodaļā.

ATBILSTOŠIE STANDARTI PRAKSĒ: PAMATPRASĪBAS

Šajās apakšnodaļās uzmanība tiks pievērsta atbilstošo starptautisko un Eiropas standartu ieviešanai praksē 
attiecībā uz tiesībām saņemt informāciju. Tiek formulētas pamatprasības, kā ieviest standartus dažādās 
juvenālās justīcijas procesa stadijās, sākot no nepilngadīgā aizturēšanas līdz pēctiesas apcietinājumam.
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Aizturēšanas un policijas veiktas nopratināšanas stadija

Kad nepilngadīgo aiztur policija, tā ir viņa pirmā saskare ar juvenālās justīcijas sistēmu. Pēc aizturēšanas 
jaunieti var aizvest uz policijas iecirkni uz nopratināšanu un var paturēt policijas apcietinājumā. Šāda pirmā 
sastapšanās ar policiju nepilngadīgajam var būt satraucoša zināšanu trūkuma dēļ un nezinot, kas notiks. 
Tādēļ ir ļoti svarīgi sniegt viņam skaidru informāciju.

Policijai ir pienākums bērna vecumam atbilstošā veidā un valodā informēt nepilngadīgo aizdomās turēto 
personu par viņam izvirzītajām apsūdzībām (KBT 40. (2)(b)(ii) pants; Pamatnostādnes par bērniem 
draudzīgu tiesu sistēmu, IV, C, 28. punkts). Šajā posmā nepilngadīgajam jāsaņem arī informācija par iespēju 
izmantot alternatīvus risinājumus, ja tie ir pieejami. Būtu jāizskaidro arī alternatīvo risinājumu iespējamās 
sekas, un nepilngadīgajam jādod iespēja izmantot juridiskās konsultācijas pirms šāda lēmuma pieņemšanas 
(Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu, IV, C, 25. punkts).

Advokāts var arī tālāk palīdzēt jaunietim šajā procesa stadijā. Tomēr policijai ir pienākums nodrošināt 
nepilngadīgo ar informāciju, sākot ar aizturēšanas brīdi. Tas ir vēl jo svarīgāk, apzinoties, ka parasti 
nav iespējama advokāta klātbūtne policijas iecirknī jau no brīža, kad jaunietis tur tiek atvests. No lietas 
Salduzs pret Turciju redzams, ka aizdomās turētajai personai jāsaņem advokāta palīdzība, sākot no pirmās 
nopratināšanas, ko veic policija (ECT, 2008. gada 27. novembra spriedums, pieteikums nr. 36391/02). 
Tomēr, gaidot uz advokāta ierašanos, nepilngadīgais atrodas policijas iecirkņa kamerā un tas viņam var radīt 
lielu uztraukumu (Berger & Van der Kroon, 2011). Atbilstoša informācija par procesu, kas sekos, ko sagaidīt 
un cik laika tas var prasīt, zināmā mērā samazina uztraukumu.

POLICIJAS LOMA ITĀLIJĀ

Pēc nepilngadīgā aizturēšanas policijai jāsniedz viņam informācija par šādām tiesībām:

- Tiesības saņemt viņa izvēlēta advokāta palīdzību

Gadījumā, ja bērns nevar atļauties advokātu, policija, kas veic izmeklēšanu, lūdz vietējo advokātu asociāciju 
nozīmēt valsts ieceltu advokātu. Itālijā advokāts tiek piešķirts ikvienam, kurš apsūdzēts kriminālpārkāpumā.

- Tiesības ģimenei saņemt informāciju

Valsts ierēdņiem un tiesas policijai, kas ir atbildīga par bērna aizturēšanu vai apcietināšanu, ir nekavējoties par 
to jāpaziņo personām, kam ir vecāku atbildība (vai audžuvecākiem).

- Tiesības saņemt informāciju par izvirzītajām apsūdzībām

Ja bērns tiek aizturēts likumpārkāpuma izdarīšanas brīdī bai uzreiz pēc tā, viņam nav tiesību saņemt informāciju 
par apsūdzībām, kamēr prokurors nav veicis nopratināšanu vai lietu pirmo reizi nav izskatījis tiesnesis, kam 
jānotiek 96 stundu laikā pēc aizturēšanas. Citos gadījumos (piemēram, kad nepilngadīgais nav noķerts nozieguma 
brīdī) policijai nepieciešams aresta orderis. Policija uzrāda orderi nepilngadīgajam, kurā ietverta informācija par 
apsūdzībām, pierādījumiem pret bērnu, aizturēšanas iemesliem u.c.

Tiesas procesa un lietas izskatīšanas stadija

Tiesas procesu jaunietim var būt grūti saprast. Kā tika izskaidrots 1. nodaļā, jaunietim nav spēju un zināšanu 
pilnībā izprast juridiskās procedūras. Gadu gaitā iegūstot briedumu un pieredzi ar tiesvedības sistēmu, 
sagaidāms, ka viņi labāk sapratīs ar lietas izskatīšanu saistīto informāciju un gūtās zināšanas.
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Eiropas Cilvēktiesību tiesa lietā S.C. pret Apvienoto Karalisti nolēma, ka taisnīga tiesa – kā tas noteikts ECK 
6. pantā – obligāti nenozīmē, ka apsūdzētais saprot ikvienu sīkāko kriminālprocesa niansi (ECT, 2004. gada 
15. jūnija spriedums, pieteikums nr. 60958/00, 29. punkts). Tiesa uzskata, ka juridiskajam pārstāvim ir 
būtiska loma apsūdzētā informēšanā un iepazīstināšanā ar visu procesa gaitu. Tiesa sniedz detalizētāku 
izskaidrojumu, ka apsūdzētajam jābūt „skaidrai izpratnei par lietas izskatīšanas procesa raksturu un to, kas 
viņu sagaida, ieskaitot jebkura soda, kas varētu tikt piemērots, nozīmību. Tas nozīmē, ka viņam vai viņai, 
nepieciešamības gadījumā ar, piemēram, tulka, advokāta, sociālā darbinieka vai drauga palīdzību, jāspēj 
saprast vispārīgais virziens tam, kas tiek teikts tiesā”.

No šīs lietas noprotams, ka efektīva līdzdalība – kā taisnīgas tiesas sastāvdaļa – nepieprasa, lai nepilngadīgais 
saprastu katru sīkāko niansi, kas tiek apspriesta lietas izskatīšanas laikā. Taču tas nozīmē, ka termini, 
piemēram, „skaidra izpratne” un „vispārīgs virziens” ir jādefinē precīzāk. No iepriekš analizētajiem 
starptautiskajiem un Eiropas standartiem var secināt, ka nepilngadīgajam ir jāizskaidro vismaz trīs lietas:

1. apsūdzības, kas pret viņu ir izvirzītas;

2. procedūras un kārtība, kas jāievēro juvenālās justīcijas procesā;

3. iespējamie piespiedu līdzekļi un sodi, ko tiesa varētu piemērot.

Varas iestādei, kas pieņems gala lēmumu lietā, jāizskaidro šie jautājumi. To var darīt tiesnesis, prokurors, 
policists vai cits kompetents administratīvās iestādes darbinieks. Informācijas saņemšana par šiem 
jautājumiem tiesas sēdes vai lietas izskatīšanas laikā, kaut arī tie nepilngadīgajam varētu būt jau izskaidroti 
iepriekšējos tiesvedības procesos, ir būtiski, jo ļauj jaunietim formulēt savu viedokli, balstoties uz saņemto 
informāciju. Dažkārt var paiet ilgs laiks, pirms lieta tiek izskatīta, un nepilngadīgajiem var būt bijušas vairākas 
saskarsmes epizodes ar policiju, tādēļ ir būtiski nepieņemt par pašsaprotamu, ka nepilngadīgais atceras visu 
informāciju vai atceras to pareizi. Turklāt procesa un tā kārtības izskaidrošana palīdzēs jaunietim saprast, 
kas no viņa tiek sagaidīts tiesvedības procesa laikā un kad viņam būs iespēja izteikt tiesai savu viedokli.

Tāpat arī ir svarīgi, lai nepilngadīgais saņem informāciju par pieņemtā lēmuma apelācijas iespējām. 
40. (2)(b)(v) pants nosaka, ka bērnam ir tiesības pārsūdzēt lēmumu un jebkuru saistībā ar to veikto 
pasākumu augstākā kompetentā, neatkarīgā un objektīvā iestādē (skatiet arī Vispārējo komentāru Nr. 10, 
60.-61. punktu). Pamatnostādnēs par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu ir noteikts, ka bērna advokātam, 
aizbildnim ad litem vai juridiskajam pārstāvim būtu jāsniedz bērnam vajadzīgā informācija par pārsūdzību, 
tiklīdz bērns ir uzzinājis tiesas pieņemto lēmumu vai spriedumu (75. punkts).

NEPILNGADĪGO PROBĀCIJA GRIEĶIJĀ

Grieķijā probācijas dienesta darbinieks, kurš strādā ar bērniem, ir speciālists, kurš ir atbildīgs par bērna un 
viņa ģimenes sagatavošanu tiesas procedūrām un informācijas sniegšanu par bērna tiesībām (tiesības tikt 
uzklausītam, tiesības uz advokāta palīdzību, tiesības uz tulku nepieciešamības gadījumā, tiesības uz vecāku/
aizbildņu klātbūtni tiesā). Šie darbinieki ir īpaši nozīmēti speciālisti (sociālie darbinieki, sociologi, psihologi, 
sociālie antropologi un juristi), kas strādā sabiedriskajā Probācijas dienestā. Viņi strādā ar bērnu un viņa 
vecākiem un var izmantot īpašu rokasgrāmatu, kas izstrādāta bērnu, kas nonākuši konfliktā ar likumu, 
vecākiem/aizbildņiem.

Probācijas dienests nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem ir neatņemams partneris nepilngadīgo tiesas procedūrā, 
kas darbojas kā starpnieks starp tiesu un nepilngadīgo, raksta sociālās izmeklēšanas ziņojumus un ierosina 
nepilngadīgajam likumpārkāpējam piemērotākos individuāli piemērotos līdzekļus. Probācijas darbinieki, kas 
strādā ar bērniem, ir atbildīgi arī par tiesas piespriesto pāraudzinošo līdzekļu īstenošanu.
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Sprieduma pasludināšanas stadija

Sprieduma pasludināšana var notikt dažādās juvenālās justīcijas procesa stadijās. Šajā apakšnodaļā tiks 
tuvāk apskatītas divas tēmas: alternatīvie ārpustiesas risinājumi un sabiedrībā izciešamo sodu un piespiedu 
līdzekļu piemērošana.

Attiecībā uz alternatīvajiem ārpustiesas risinājumiem iepriekš jau minēts, ka nepilngadīgajai aizdomās 
turētajai personai pēc aizturēšanas ir jāsaņem informācija par alternatīvajiem līdzekļiem. Kad iespējams, 
policija vai prokurors var nepieļaut jaunieša nokļūšanu formālajā juvenālās justīcijas sistēmā. Tomēr 
nepilngadīgajam būtu jāsaņem informācija par alternatīvo ārpustiesas risinājumu iespējamajām sekām 
– ko tas nozīmē, vai ir nepieciešama atzīšanās un vai tam būs ietekme uz sodāmības reģistru. Turklāt 
nepilngadīgajam būtu arī jābūt iespējai konsultēties ar advokātu pirms lēmuma pieņemšanas, vai viņš 
piekrīt ierosinātajam alternatīvajam līdzeklim (Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu , IV, C, 
25. punkts). ANO Bērnu tiesību komiteja uzsver, ka nepilngadīgajiem ir jābūt iespējai brīvi un nepiespiesti 
izlemt par alternatīvajiem ārpustiesas risinājumiem, kad saņemta juridiskā konsultācija (Vispārējais 
komentārs Nr. 12, 59. punkts).

Eiropas noteikumi par nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, attiecībā uz kuriem tiek piemēroti sodi vai 
piespiedu līdzekļi (ERJO) sniedz detalizētākas vadlīnijas par sabiedrībā izciešamo sodu un piespiedu 
līdzekļu īstenošanu. 33.1. noteikums nosaka, ka „nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem jāsaņem informācija 
par viņiem piespriesto sabiedrībā izciešamo sodu vai piespiedu līdzekļu īstenošanas veidiem”. Tāpat arī 
nepilngadīgajam un viņa vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem būtu jāsaņem informācija par sekām, kas 
var rasties, nepakļaujoties nosacījumiem un prasībām attiecībā uz sabiedrībā izciešamajiem sodiem un 
piespiedu līdzekļiem (46. noteikums). Noteikuma turpinājumā teikts:

„Jāapzinās, ka, neatkarīgi no tā, cik informācijas nepilngadīgie likumpārkāpēji saņēmuši soda piemērošanas stadijā, reālās 

soda īstenošanas sākums ir atbilstošs brīdis, lai to papildinātu. Šajā stadijā tiek uzskatīts, ka nepilngadīgie lielā mērā labi 

uztver informāciju par sabiedrībā izciešamā soda vai piespiedu līdzekļa nozīmību un sekām, pieņemot, ka sniegtā informācija 

ir skaidra, saprotama un precīza. Normālos apstākļos informācija būtu jāsniedz mutiski, lai būtu iespējams dialogs starp tās 

sniedzēju un nepilngadīgo. Ir ieteicams arī nepilngadīgajiem un viņu vecākiem sniegt rakstisku ziņojumu, atgādinot apstākļus 

un prasības, kas nepilngadīgajam ir jāievēro, un nodrošinot citu vispārīgo nepieciešamo informāciju par sabiedrībā izciešamā 

soda vai piespiedu līdzekļa īstenošanu” (ERJO 46. noteikums).

Būtiski uzsvērt, ka informācija, kas nepilngadīgajam varētu būt sniegta procesa agrākā stadijā, būtu 
jāatkārto sabiedrībā izciešamā soda vai piespiedu līdzekļa īstenošanas sākumā, it sevišķi informācija par 
prasību pārkāpumu un tā sekām. Tam ir īpaši svarīga nozīme šajā stadijā, jo nepilngadīgajiem jāsaprot, ka ar 
savu uzvedību viņi var veicināt vai novērst šādu pārkāpumu.

Pirms un pēc tiesas aizturēšana

ANO ir apstiprinājuši Noteikumus par nepilngadīgo aizsardzību brīvības atņemšanas gadījumā (Havannas 
noteikumi, 1990). Nepilngadīgie, kam atņemta brīvība, var tikt aizturēti pirmstiesas aizturēšanas 
ietvaros vai pēctiesas apcietinājuma ietvaros. Kā noteikts Havannas noteikumos, ar nepilngadīgo, kam 
atņemta brīvība, tiesībām saņemt informāciju ir saistīti divi principi. Pirmkārt, jāsniedz informācija par 
noteikumiem, kas regulē ieslodzījuma vietas darbību. Principā, šiem noteikumiem būtu jābūt rakstveidā. 
Taču nepilngadīgajiem būtu jāsaņem palīdzība šo noteikumu saprašanā, lai viņi zinātu, kādas ir viņu tiesības 
un pienākumi attiecīgajā iestādē.
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HAVANNAS NOTEIKUMI

75. Ikvienam nepilngadīgajam būtu jābūt iespējai izteikt lūgumu vai iesniegt sūdzību ieslodzījuma vietas 
direktoram un viņa vai viņas pilnvarotam pārstāvim.

76. Ikvienam nepilngadīgajam būtu jābūt tiesībām izteikt lūgumu vai iesniegt sūdzību, necenzējot tās saturu, 
centrālajai administrācijai, tiesu iestādei vai kādai citai atbilstošai varas iestādei apstiprinātā kārtībā un bez 
kavēšanās saņemt informāciju par atbildi.

77. Jācenšas izveidot neatkarīga iestāde (tiesībsarga birojs), kas saņemtu un izmeklētu sūdzības, ko iesnieguši 
nepilngadīgie, kuriem atņemta brīvība, un palīdzētu sasniegt taisnīgu lietas atrisinājumu.

78. Ikvienam nepilngadīgajam jābūt tiesībām pieprasīt ģimenes locekļu, juridisko konsultantu, humānās 
palīdzības grupējumu vai, iespēju robežās, citu personu palīdzību, lai sagatavotu un iesniegtu sūdzību. 
Neizglītotiem nepilngadīgajiem jānodrošina palīdzība, ja viņiem nepieciešams izmantot privāto institūciju un 
organizāciju palīdzību, kas nodrošina juridiskās konsultācijas vai kuras ir tiesīgas saņemt sūdzības.

Otrais princips ir saistīts ar sūdzību iesniegšanu, atrodoties ieslodzījuma vietā. 25. noteikumā noteikts, ka 
nepilngadīgajiem ir tiesības iesniegt sūdzības un ka viņiem jāsaņem palīdzība, lai saprastu šīs tiesības. 75.-
78. noteikumā tiesības iesniegt sūdzību izskaidrotas detalizētāk. Piemēram, nepilngadīgajam būtu jābūt 
iespējai izteikt lūgumu vai iesniegt sūdzību ieslodzījuma vietas direktoram (75. noteikums) un augstākai 
instancei (76. noteikums), sūdzību izskatīšana būtu jāveic īpaši tam izveidotai neatkarīgai iestādei vai 
tiesībsarga birojam (77. noteikums), un nepilngadīgajiem jādod iespēja pieprasīt palīdzību, lai iesniegtu 
sūdzību (78. noteikums).

HAVANNAS NOTEIKUMI

24. Ierodoties ieslodzījuma vietā, visiem nepilngadīgajiem būtu jāsaņem noteikumu, kas regulē iestādes darbību, 
kopija un skaidrojums par viņu tiesībām un pienākumiem rakstveidā viņiem saprotamā valodā, kompetento 
iestāžu adrese, kur iespējams sūtīt sūdzības, kā arī sabiedrisko vai privāto aģentūru un organizāciju adreses, kas 
piedāvā juridisko palīdzību. Neizglītotiem nepilngadīgajiem vai tādiem, kas nesaprot rakstītu tekstu, informācija 
jāsniedz tā, lai viņi to pilnībā saprastu.

25. Ikvienam nepilngadīgajam būtu jāsaņem palīdzība, lai saprastu iestādes iekšējās kārtības noteikumus, 
piedāvāto pakalpojumu mērķus un metodoloģiju, disciplinārās prasības un procedūras, citas apstiprinātās 
informācijas meklēšanas un sūdzību iesniegšanas metodes un visas citas lietas, kas nepieciešamas, lai 
nepilngadīgie pilnībā saprastu savas tiesības un pienākumus ieslodzījuma laikā.

BĒRNIEM SNIEGTĀ INFORMĀCIJA FUNDACIÓN DIAGRAMA NEPILNGADĪGO 
AIZTURĒŠANAS CENTRĀ SPĀNIJĀ

Kad bērns ierodas nepilngadīgo aizturēšanas centrā, viņu sagaida vadības pārstāvis un sociāli-izglītojošā 
komanda (parasti tas ir psihologs un izglītības pārzinis). Bērns tiek aizvests uz neitrālu telpu ar mērķi mazināt 
viņa stresa un/vai nemiera līmeni. Bērnam saprotamā valodā tiek izskaidrots, kāda veida piespiedu līdzeklis 
viņam ir piemērots, ko nozīmē atrašanās nepilngadīgo aizturēšanas centrā un uzturēšanās ilgums.

Speciālisti pārliecinās, ka bērns saprot saņemto informāciju. Tiek izskaidroti arī centra noteikumi, kā arī 
nepilngadīgā tiesības un pienākumi, dienas kārtība un habeas corpus procedūra (visa šī informācija tiek 
nodrošināta arī rakstveidā un viņa paša valodā). Tad bērns tiek aicināts to nolasīt un viņam tiek dota iespēja 
pārrunāt jebkuru jautājumu vai šaubas, kas viņam varētu būt. Ja bērns nerunā spāņu valodā un neviens centrā 
nerunā viņa valodā, tiek nodrošināta tulka klātbūtne.

Bērns saņem arī vispārīgu informāciju par savu turpmāko dzīvi centrā un vienlaikus sniedz informāciju par 
savām interesēm, cerībām un vēlmēm. Tādējādi nepilngadīgais sajūt, ka viņu uzklausa un ka viņš ir aktīvs 
intervences procesa dalībnieks.
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KOPSAVILKUMS

Tiesības saņemt informāciju ir viena no būtiskākajām nepilngadīgo efektīvas līdzdalības sastāvdaļām. Šīs 
tiesības nozīmē, ka:

- nepilngadīgie tiek informēti par apsūdzībām, kas pret viņiem izvirzītas, juvenālās justīcijas procesu kopumā 
un par iespējamiem soda mēriem, kas varētu tikt piemēroti;

- nepilngadīgais saņem informāciju valodā, ko saprot, ieteicams – mutiski, un tā tiek sniegta tieši viņam, nevis 
ar vecāku starpniecību.

3.2 TIESĪBAS TIKT UZKLAUSĪTAM30

Nākamās aiz tiesībām saņemt informāciju ir nepilngadīgā tiesības tikt uzklausītam. Abas tiesības ir būtiska 
viņu tiesību uz efektīvu līdzdalību juvenālās justīcijas procesā aizsardzības daļa.

ATBILSTOŠIE STARPTAUTISKIE UN EIROPAS STANDARTI

Kā tika izskaidrots 1. nodaļā, bērnu tiesības tikt uzklausītam ir noteiktas KBT 12. pantā. Šajā tiesību aktā 
tiek noteikts, ka bērniem ir tiesības paust savu viedokli visos jautājumos, kas viņu skar. Īpaši tiek pieminētas 
tiesības tikt uzklausītam jebkādā ar viņu saistītā tiesvedībā un administratīvā procesā. KBT Komiteja 
Vispārējos komentāros Nr. 10 un 12 detalizētāk izskaidro tiesību tikt uzklausītam nozīmi juvenālajā justīcijā.

KBT Komiteja Vispārējā komentārā Nr. 10 ir noteikusi, ka „tiesības tikt uzklausītam ir taisnīgas tiesas 
pamatprincips” (44. punkts). Bērnam ir jābūt tiesībām tikt uzklausītam tieši un ne tikai ar pārstāvja 
starpniecību. Turklāt tiesības tikt uzklausītam jāievēro ikvienā juvenālās justīcijas procesa stadijā. Būtiski, 
ka Komiteja atzīst, ka pirmstiesas stadijās nepilngadīgajam ir tiesības klusēt, vienlaikus ar tiesībām tikt 
uzklausītam (44. punkts).

Vispārējā komentārā Nr. 12 ir noteikts, ka, saskaņā ar KBT 12. (2) pantu, bērniem, kas nonākuši konfliktā 
ar likumu, jādod iespēja tikt uzklausītam (32. punkts). Kā jau iepriekš paskaidrots, nepilngadīgo līdzdalībai 
jābūt brīvprātīgai: viņus nekad nedrīkst piespiest izteikt savu viedokli un viņi jāinformē par iespēju pārtraukt 
līdzdalību jebkurā tiesvedības procesa stadijā (134. (b) punkts). Tas atbilst procesuālajām tiesībām klusēt 
un netikt piespiestam dot liecību vai atzīt savu vainu (skatiet KBT 40. (2)(b)(iv) pantu).

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās 
vai apsūdzētās personas kriminālprocesā, nosaka, ka bērniem ir tiesības klātienē ierasties un piedalīties pret 
viņiem ierosinātas lietas izskatīšanā (16. (1) pants). Šīs tiesības ir daļa no tiesībām uz taisnīgu tiesu, ko 
nosaka ECK 6. pants. Preambulā noteikts, ka „dalībvalstīm jāīsteno atbilstoši pasākumi, lai iedrošinātu bērnus 
apmeklēt pret viņiem ierosinātās lietas izskatīšanu, ieskaitot personīgu uzaicinājumu un uzaicinājuma 
kopijas nosūtīšanu personai, kam ir vecāku atbildība (…)” (30. apsvērums). Turklāt bērnam ir tiesības uz 
vecāku vai cita piemērota pilngadīgā klātbūtni lietas izskatīšanā tiesā (15. (1-2) pants).

30  Šī apakšnodaļa ir daļēji atvasināta no Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A comparative 
study of juvenile justice procedures in Europe. (Nepilngadīgo apsūdzēto līdzdalība jauniešu tiesā: Eiropas juvenālās justīcijas procedūru 
salīdzinošais pētījums). Amsterdama: Pallas Publications (disertācija).
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Pamatnostādnēs par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu tiesībām piedalīties ir būtiska loma bērnam draudzīgā 
tiesu sistēmā. Pamatnostādnes sniedz detalizētu informāciju, kādai būtu jābūt bērniem draudzīgai tiesu 
sistēmai, un Eiropas Padome to ir definējusi kā tiesu sistēmu, kas ir:

„(…) pieejama un bērnu vecumam atbilstoša tiesu sistēma, kurā lietas tiek izskatītas ātri un rūpīgi; tā ir pielāgota, pievēršot 

īpašu uzmanību bērnu vajadzībām un tiesībām; tajā tiek ievērotas bērnu tiesības, tostarp tiesības uz procesuālajām 

garantijām, tiesības piedalīties tiesas procesā un to izprast, tiesības uz privātās un ģimenes dzīves, personas un cilvēka cieņas 

neaizskaramību.” (Definīcijas, c punkts).

Tālākajās apakšnodaļās tiks sniegtas detalizētākas vadlīnijas, kā īstenot tiesības tikt uzklausītam dažādās 
juvenālās justīcijas procesa stadijās.

ATBILSTOŠIE STANDARTI PRAKSĒ: PAMATPRASĪBAS

Šajās apakšnodaļās tiks apskatīta atbilstošo starptautisko un Eiropas standartu īstenošana praksē attiecībā 
uz tiesībām tikt uzklausītam. Tiek formulētas pamatprasības, kā īstenot standartus dažādās juvenālās 
justīcijas procesa stadijās.

Aizturēšanas un policijas veiktas nopratināšanas stadija

Aizturēšanas un policijas veiktas nopratināšanas stadijā tiesībām tikt uzklausītām jābūt līdzsvarā ar tiesībām 
klusēt. No vienas puses, nepilngadīgajiem ir tiesības izteikt savu viedokli par lietu un lēmumiem, kas šajā 
stadijā tiek pieņemti. No otras puses, nepilngadīgajiem ir tiesības klusēt par faktiem saistībā ar lietu, lai viņi 
netiktu piespiesti atzīt savu vainu (KBT 40. (2)(b)(iv) pants).

Pirmā prasība jaunieša nopratināšanai ir klusa telpa, kur sarunu netraucē, piemēram, cilvēki, kas iziet un 
ienāk telpā (skatiet arī 2. nodaļu).

Otrkārt, policijas veiktas nopratināšanas laikā ir jāņem vērā vēl divi cilvēka uzvedības faktori: piekāpība un 
ietekmējamība. Piekāpība nozīmē, ka kāds nepatiesi atzīstas, lai tikai paātrinātu nopratināšanu. Aizdomās 
turētā persona zina, ka nav vainīga, taču vēlas doties mājās, tāpēc atzīstas. Piekāpība notiek spiediena 
rezultātā, liekot noprast, ka nopratināšana vai aizturēšana ilgs vēl krietnu brīdi (Gudjonsson, 2003).

Ietekmējamība attiecas uz individuālo līmeni, pēc kura persona pakļaujas ietekmei. Aizdomās turētā 
persona sāk ticēt informācijai, kas viņam tiek nepareizi pasniegta. Viegli ietekmējami cilvēki attīsta 
pseidoatmiņas par nodarījumu, kas viņiem tiek iestāstītas. Aizdomās turētais neapzinās šo procesu. 
Pētījums liecina, ka sievietes ir vieglāk ietekmējamas nekā vīrieši, tāpat arī bērni līdz 12 gadu vecumam, 
personas ar zemāku intelekta koeficientu un tādi, kas ir bailīgi vai noguruši; aizdomās turēto personu ir 
viegli ietekmēt arī tad, ja viņš domā, ka viņiem ir jāsniedz atbilde uz katru jautājumu (Gudjonsson, 2003). Šis 
pēdējais aspekts ir īpaši izplatīts bērnu vidū, jo viņi domā, ka no viņiem tiek gaidīta atbilde uz katru uzdoto 
jautājumu (Saywitz et al., 2010). 4. nodaļā tiks sniegta detalizētāka informācija par šo tēmu. Lai izvairītos 
no piekāpības un ietekmējamības, ir būtiski sniegt gados jaunajam aizdomās turētajam skaidras norādes 
pirms nopratināšanas. Svarīgi, lai tiesības klusēt tiek ne tikai izstāstītas kā fakts, bet tiek paskaidrota arī to 
īstenošana. 4. nodaļā tiks sniegts vairāk informācijas, kā to izdarīt.

Turklāt, kā jau tika izskaidrots 2. nodaļā, advokāta klātbūtnei ir liela nozīme, jau sākot no pirmās 
nopratināšanas, ko veic policija. Advokāts ir tas, kurš sniedz nepilngadīgajam aizdomās turētajam papildu 
informāciju par viņa tiesībām klusēt. Advokātam ir arī svarīgs uzdevums atpazīt spiedienu, ko policija izdara 
uz nepilngadīgo, un iejaukties nopratināšanā, kad viņam ir aizdomas, ka nepilngadīgais spiediena rezultātā 
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atzīsies. Kā jau apspriests 2. nodaļā, tieši šī iemesla dēļ nav ieteicams dot nepilngadīgajiem iespēju atteikties 
no advokāta klātbūtnes un pārstāvības (skatiet arī Liefaard & Van den Brink, 2014).

Attiecībā uz šo jautājumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par procesuālajām garantijām bērniem, 
kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā, nosaka, ka gadījumos, kad nepilngadīgo 
nopratina policija vai cita tiesībsargājošā iestāde, nopratināšanu drīkst ierakstīt audio vai video materiālā, 
ja tas tiek uzskatīts par vajadzīgu, ņemot vērā, vai advokāts piedalās procesā un vai nepilngadīgajam ir 
atņemta brīvība (9. (1) pants).

„SOCIĀLĀ TĪKLA KONFERENCE” AUSTRIJĀ

Austrijas likums par Nepilngadīgo tiesvedību nosaka, ka jāizvairās no pirmstiesas aizturēšanas. Lai turpmāk 
pārtrauktu pirmstiesas aizturēšanas izmantošanu, 2015. gadā Austrijā sāka organizēt sociālo tīklu konferences 
nepilngadīgajiem, kuri varētu nokļūt pirmstiesas aizturēšanā. Šajā konferencē piedalās nepilngadīgais, viņa 
ģimene, nepilngadīgo tiesas sociālais darbinieks un probācijas darbinieks. Jaunietim tiek doti stingri norādījumi, 
piemēram, apmeklēts skolu vai darbu un uzsākt noteiktas terapijas, piemēram, agresijas mazināšanas 
kursus. Noteikumi tiek fiksēti ar vienošanos, kuru nepilngadīgajam jāapstiprina. Šāda prakse ir samazinājusi 
nepilngadīgo skaitu, kas atrodas pirmstiesas aizturēšanā.

Tiesvedības procesa un lietas izskatīšanas stadija

Vairāki pētījumi norāda, ka bērni un jaunieši augstu vērtē iespēju, ka viņus uzklausa tieši tā iestāde, kas 
pieņem ar viņiem saistīto lēmumu (Kilkelly, 2010; Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011; Cashmore & 
Parkinson, 2007). Turklāt arī KBT Komiteja ir noteikusi, ka bērniem ir jābūt iespējai tikt uzklausītiem tieši 
jebkurā tiesvedības procesā (Vispārējais komentārs Nr. 12, 35. punkts).

Pamatnostādnēs par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu tiek uzsvērti vēl divi būtiski punkti. Pirmkārt, bērni 
būtu jāuzklausa tad, kad ir atzīts, ka viņi pietiekami izprot attiecīgo lietu (44. punkts). Tas nozīmē arī to, 
ka veids, kādā bērns tiek uzklausīts, ir jāpielāgo viņa izpratnes līmenim. Otrkārt, bērna uzklausīšanai 
nedrīkstētu likt šķēršļus tikai viņa vecuma dēļ (47. punkts).

PAMATNOSTĀDNES PAR BĒRNIEM DRAUDZĪGU TIESU SISTĒMU

44. Tiesnešiem būtu jāievēro bērnu tiesības tikt uzklausītiem visos jautājumos, kas skar bērnus, vai vismaz 
tikt uzklausītiem gadījumos, kad ir atzīts, ka bērni pietiekami izprot attiecīgos jautājumus. Šim nolūkam 
izmantojamie līdzekļi būtu jāpielāgo bērnu intelektuālās attīstības līmenim un komunikācijas spējām, ņemot 
vērā lietas apstākļus. Ar bērniem būtu jākonsultējas par veidu, kādā viņi vēlas tikt uzklausīti.

47. Bērna uzklausīšanai nedrīkstētu likt šķēršļus tikai viņa vecuma dēļ. Ja bērns pēc savas ierosmes vēlas tikt 
uzklausīts lietā, kas viņu skar, tiesnesis nedrīkstētu atteikties no bērna uzklausīšanas (izņemot gadījumus, kad 
tas ir bērna interesēs), un viņam būtu jāuzklausa bērna viedoklis un uzskati jautājumos, kas attiecīgajā lietā 
attiecas uz bērnu.

Pēdējais punkts nozīmē, ka, principā, bērna viedokļa uzklausīšanā nevajadzētu ņemt vērā nekādus vecuma 
ierobežojumus. KBT 12. (1) pantu var uzskatīt par dinamisku ietekmes dēļ, ko bērna vecums un briedums 
atstāj uz viņa līdzdalību (līdzdalības līmeni) (Beijer & Liefaard, 2011). Turklāt ikvienā gadījumā, kad 
iesaistīts bērns, jāveic individuāls brieduma līmeņa novērtējums, jo bērna viedoklim piešķirtā nozīme ir 
atkarīga no viņa brieduma pakāpes. Individuāli atšķirīgas attīstības trajektorijas un to radītās individuālās 
atšķirības izteikt viedokli būtu jāņem vērā, izvērtējot, cik lielā mērā bērna viedoklis būtu jāņem vērā 
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lēmuma pieņēmējam (Lansdown, 2005; Saywitz et al., 2010; Stalford, 2012). Tiesības tikt uzklausītam ir 
cieši saistītas ar bērna brieduma pakāpi, un tas nozīmē, ka pieaugušie joprojām var pieņemt lēmumus bērna 
vārdā, ja bērns tiek atzīts par nepietiekami nobriedušu un tādēļ nespējīgu izteikt savu viedokli (Beijer & 
Liefaard, 2011).

Tiesības piedalīties ir ne tikai svarīgas bērnu tiesības, bet arī būtiskas no teorētiskā skatu punkta. Iespējas 
došana jaunietim izstāstīt savu stāsta versiju tiek uzskatīta par būtisku faktoru, lai stāšanās tiesas priekšā 
būtu ar iespējami pozitīvu ietekmi un lēmuma pieņēmējam izdotos likt jaunietim izvērtēt savu uzvedību 
(Fagan & Tyler, 2005). Teorija un pētījums par procesuālo justīciju norāda, ka, ja cilvēkiem ir iespēja 
piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, viņi ir apmierinātāki ar pašu procesu un tā iznākumu (Tyler, 
2003). Procesuālā justīcija attiecas uz notikušo procedūru un izjustās attieksmes taisnīgumu, kā to uztver 
indivīds (Tyler, 2006). Turklāt pētnieki ir atklājuši, ka cilvēki daudz vairāk vēlas sadarboties ar iestādēm 
un piekrīt viņu lēmumiem, ja pret viņiem izturas ar uzticēšanos, godprātību, cieņu un neitralitāti (Tyler, 
2006). Tiek pieņemts, ka, ja nepilngadīgais spēj izteikt savu viedokli par lietu un piedalīties, tas viņam palīdz 
pieņemt gala lēmumu un ar to samierināties (skatiet vairāk par šo tēmu 5. nodaļā).

Vēl viens būtisks efektīvas līdzdalības elements ir patiesas intereses izrādīšana par nepilngadīgā 
ieguldījumu. KBT Komiteja norāda, ka „nepietiek vienkārši uzklausīt bērnu; gadījumos, kad bērns spēj 
formulēt pats savu viedokli, bērna viedoklis ir nopietni jāpārdomā” (Vispārējais komentārs Nr. 12, 
28. punkts). Patiesas intereses izrādīšana par nepilngadīgā viedokli nozīmē, ka viņš tiek iedrošināts izteikt 
savu viedokli un ka tiesnesis vai cits varas pārstāvis turpina uzdot jautājumus sarunas laikā ar nepilngadīgo. 
Uzdodot vairāk jautājumu, tiesnesis parāda, ka, viņaprāt, jaunieša ieguldījums lietas izskatīšanā ir būtisks 
(Delfos, 2005). Sociālais atbalsts, piemēram, acu kontakts, smaids, silta balss intonācija, atbrīvota ķermeņa 
poza un uzmundrinošas piezīmes, rada jaunietī pārliecību, ka viņa stāstītais tiek uzklausīts un uztverts 
nopietni (Saywitz et al., 2010; skatiet arī 4. nodaļu). Parādot interesi par jaunieša stāstījumu un viedokli, 
ne tikai to piefiksējot, bet uzdodot vienu vai vairāk jautājumu un lūdzot papildu informāciju, ir vismaz 
tikpat svarīgi viņa līdzdalībai kā iespējas došana nepilngadīgajam izstāstīt savu notikušā versiju. Šādā veidā 
lēmuma pieņēmējs parāda cieņu jaunieša stāstījumam un var norādīt, ka viņš ir labsirdīgs klausītājs (Tyler, 
2003; 2006).

Jāsecina, ka nepilngadīgie dod priekšroku, ja pret viņiem izturas atbilstoši viņu izpratnes un brieduma 
līmenim. Speciālistiem jāpārbauda, vai jaunietis saprot, kas tiek apspriests lietas izskatīšanas laikā, taču 
viņiem arī jāpārbauda, vai viņi saprot jaunieti pareizi, lai jaunietis sajustu, ka lēmuma pieņēmējs viņu 
uztver nopietni un saprot. Ir būtiski arī, lai lēmuma pieņēmējs veltītu nedaudz uzmanības nepilngadīgā 
personiskajai situācijai, papildus vienkāršai faktu apspriešanai par lietu. Tas parāda patiesu interesi un 
cieņu pret nepilngadīgā dzīvi, kas savukārt pozitīvi ietekmē to, cik taisnīgs process ir jaunieša skatījumā.

Sprieduma pasludināšanas stadija

KBT Komiteja ir atzinusi, ka tiesības tiks uzklausītam ir jāievēro ikvienā tiesas procesa stadijā. Tas ietver arī 
piemēroto sodu vai piespiedu līdzekļu reālo īstenošanu (Vispārējais komentārs Nr. 12, 58. punkts). Eiropas 
noteikumi par nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, attiecībā uz kuriem tiek piemēroti sodi vai piespiedu 
līdzekļi (ERJO), arī nosaka, ka līdzdalības princips attiecas arī uz sodu un piespiedu līdzekļu piemērošanu 
un izpildi (13. noteikums).
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Vispārējā komentārā Nr. 10 Komiteja sniedz būtiskas piezīmes par šo jautājumu:

VISPĀRĒJAIS KOMENTĀRS NR. 10

45. Bērnam būtu jādod iespēja izteikt savu viedokli par (alternatīvajiem) līdzekļiem, kas varētu tikt piemēroti, 
un īpašajām vēlmēm vai labākajām izvēlēm, kas viņam/viņai šajā saistībā varētu būt, būtu jāpiešķir attiecīga 
nozīme. Apgalvojums, ka bērns ir kriminālatbildīgs, nozīmē, ka viņam/viņai būtu jābūt kompetentam un 
spējīgam efektīvi piedalīties lēmumu apspriešanā, kas skar atbilstošāko reakciju uz apsūdzībām par viņa/viņas 
kriminālnoziegumu (skatiet zemāk 46. pantu). Nav jāatgādina, ka iesaistītie tiesneši ir atbildīgi par lēmumu 
pieņemšanu. Taču attieksme pret bērnu kā pasīvu objektu neievēro viņa/viņas tiesības un nedod pozitīvu 
iespaidu uz viņa/viņas uzvedību. Tas pats attiecas arī uz piemērotā(-o) piespiedu līdzekļa(-u) īstenošanu. 
Pētījums liecina, ka bērna aktīva iesaistīšanās šādā īstenošanā vairumā gadījumu veicina pozitīvu rezultātu.

Komitejas svarīgās piezīmes ietver ideju, ka pret nepilngadīgajiem nevajadzētu izturēties kā pret 
pasīviem objektiem, jo tas neveicina pozitīvas izmaiņas viņa likumpārkāpēja uzvedībā. Nepilngadīgā 
aktīva iesaistīšanās soda vai piespiedu līdzekļa īstenošanā veicina soda vai piespiedu līdzekļa veiksmīgu 
paveikšanu (Vispārējais komentārs Nr. 10, 45. punkts).

Pirms un pēc tiesas aizturēšana

Eiropas noteikumi par nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, attiecībā uz kuriem tiek piemēroti sodi vai 
piespiedu līdzekļi (ERJO), sniedz detalizētāku informāciju nepilngadīgo, kam atņemta brīvība, iesaistīšanos. 
Pirmkārt, nepilngadīgo līdzdalībai ir svarīgs 50. noteikums.

EIROPAS NOTEIKUMI PAR NEPILNGADĪGAJIEM LIKUMPĀRKĀPĒJIEM, ATTIECĪBĀ UZ 
KURIEM TIEK PIEMĒROTI SODI VAI PIESPIEDU LĪDZEKĻI

50.1. Nepilngadīgie, kam atņemta brīvība, tiek garantēts dažādu saturīgu pasākumu un intervenču klāsts saskaņā 
ar individuālu vispārēju plānu, kura mērķis ir attīstība ar pēc iespējas mazāk ierobežojošu režīmu starpniecību 
un sagatavošanās atbrīvošanai un reintegrācijai sabiedrībā. Šie pasākumi un intervences labvēlīgi ietekmē viņu 
fizisko un garīgo veselību, pašcieņu un atbildības sajūtu un attīsta attieksmes un prasmes, kas novērsīs atkārtotu 
likumpārkāpumu izdarīšanu.

50.2. Nepilngadīgie tiek iedrošināti piedalīties šādās aktivitātēs un intervencēs.

50.3. Nepilngadīgie, kam atņemta brīvība, tiek iedrošināti pārrunāt jautājumus par vispārīgajiem apstākļiem 
un režīma pasākumiem iestādēs un par šiem jautājumiem sazināties individuāli vai, kad iespējams, kolektīvi ar 
varas iestādēm.

Komentārā pie noteikumiem ir paskaidrots, ka nepilngadīgo aktīva līdzdalība pasākumos, kā aprakstīts 
50.1. noteikumā, ir nepieciešams nosacījums, lai šie pasākumi būtu veiksmīgi. Vēl svarīgāks ir Komentārā 
noteiktais, ka „50.3. noteikums stiprina aktīvas līdzdalības ideju, iedrošinot nepilngadīgos ierosināt un 
pārrunāt jautājumus saistībā ar vispārīgajiem dzīves apstākļiem un režīma pasākumiem iestādē (…) 
Šādai pieejai, kad jaunieši paši iesaistās, ir ļoti būtiska nozīme, jo nepilngadīgie šādā veidā jūtas iesaistīti 
un piesaistīti lēmumiem, kas attiecas uz viņiem un viņu šābrīža un turpmāko attīstību” (50. noteikuma 
komentārs).
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Vanderlona (Van der Laan) un Eihelšaima (Eichelsheim) veiktais pētījums (2013) pierāda, ka nepilngadīgo 
vāja pielāgošanās apcietinājumam, piemēram, stresa izjūta, autonomijas zudums vai nedrošas vides sajūta, 
neveicina mācības gūšanu no ieslodzījumā gūtās pieredzes. Šie nepilngadīgie nav motivēti piedalīties mācību 
programmās, kamēr atrodas ieslodzījumā. No pētījuma var secināt, ka nepilngadīgo vāju psiholoģisko 
pielāgošanos var ietekmēt tādi faktori kā likuma taisnīguma īstenošana (piemēram, taisnīga izturēšanās un 
tiesību tikt uzklausītam nodrošināšana) un iespēja piedalīties ikdienas aktivitātēs. Tas turklāt var arī radīt 
drošāku vidi iestādē, sniegt nepilngadīgajiem brīvības un izvēles iespējas izjūtu un samazināt stresa līmeni 
jauniešu vidū, kas savukārt var paaugstināt nepilngadīgo motivāciju piedalīties mācību programmās, kuru 
mērķis ir samazināt atkārtotu likumpārkāpumu izdarīšanu. Tas ir īpaši būtiski iestādēs, kur nepilngadīgajiem 
tiek atņemta brīvība, jo šo iestāžu galvenais mērķis ir sagatavot viņus reintegrācijai sabiedrībā un novērst 
turpmākus likumpārkāpumus (50.1. noteikums). ERJO komentārā ir vairāk izskaidrots, ka pieeja, kurā 
jaunieši paši piedalās, ir daļa no preventīvās stratēģijas (52. noteikuma komentārs).

Havannas noteikumi pieprasa, lai ikviens nepilngadīgais tiktu nopratināts pēc iespējas ātrāk, tiklīdz viņš 
ir atvests uz varas iestādi vai ieslodzījuma vietu. Psiholoģiskais un sociālais ziņojums būtu jāsastāda, 
ņemot par pamatu šo sarunu, nosakot īpašo aprūpes un programmas veidu un līmeni (27. noteikums).

ERJO 62.6 (c) noteikumā arī ir noteikts, ka (izņemot ļoti īsa brīvības atņemšanas perioda gadījumā) „jāizstrādā 
visaptverošs izglītības un mācību programmu plāns saskaņā ar nepilngadīgā individuālo raksturojumu 
(…)”. Vissvarīgākais ir tas, ka „šādu programmu izstrādē ir jāņem vērā nepilngadīgā viedoklis” (62.6 (d) 
noteikums). Komentārā tiek noteikts, ka nepilngadīgā viedokļa ņemšana vērā, izstrādājot visaptverošo 
plānu, ir būtiska, jo tikai tā nepilngadīgie piekrīt piedalīties ieteiktajās programmās un tām ir lielāka iespēja 
izdoties (62. noteikuma komentārs).

NEPILNGADĪGIE APCIETINĀJUMĀ

Itālijā nepilngadīgo tiesas uzraugošais tiesnesis ir īpašs tiesnesis, kura funkcijās ietilpst: kriminālsoda 
īstenošanas uzraudzība, lai garantētu jebkura ieslodzījuma veida izpildes likumību, nepilngadīgo brīvības 
atņemšanas centra organizācijas pārraudzība saistībā ar ieslodzījumu un pāraudzināšanas programmām un 
noteikumu izstrāde. lai novērstu iespējamus bērnu tiesību pārkāpumus, viņiem atrodoties apcietinājumā. 
Saskaņā ar D.P.R. 448/1988 uzraugošajam tiesnesim jāuztur regulārs kontakts ar iesaistītajiem bērniem un 
informācijas apmaiņa ar darbinieku komandu, kas par viņiem ir atbildīga, kā arī regulāri jāapmeklē brīvības 
atņemšanas centri (Braun & Rosset, 2015).

Francijā sodu izpildes tienesis pārbauda apstākļus, kādos notiesātie nepilngadīgie izcieš savus sodus. 
Nepieciešamības gadījumā tiesnesis sniedz ziņojumu par novēroto kompetentajām institūcijām. Nepilngadīgo 
lietu tiesnesis darbojas arī kā sodu izpildes tiesnesis un izmeklējošais tiesnesis lietās par bērniem, kas atrodas 
viņa jurisdikcijā. Savu pienākumu ietvaros viņam ir tiesības satikties ar apsūdzētajiem bērniem un pārbaudīt 
bērnu apcietinājuma apstākļus. Pēc apmeklējuma viņš ziņo par novērojumiem kompetentajām iestādēm, ja 
rodas tāda nepieciešamība. Nepilngadīgie var pieprasīt tikšanos ar tiesnesi, kam ir tiesības uz apmeklējumu, bez 
iestādes darbinieku klātbūtnes (Braun & Rosset, 2015).

 

KOPSAVILKUMS

Tiesības tikt uzklausītam ir būtisks efektīvas līdzdalības pamatnosacījums. Šīs tiesības nozīmē, ka:

- nepilngadīgajiem būtu jābūt iespējai izteikt savu viedokli ikvienā juvenālās justīcijas procesa stadijā;
- viņu viedokļi būtu jāizvērtē, ņemot vērā viņu vecumu un briedumu.

Līdzdalību var uzskatīt par taisnīgas tiesas priekšnosacījumu, un tas var palīdzēt jaunietim pieņemt lietā 
pasludināto gala lēmumu.





NODAĻA 4

Komunikācijas prasmes
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Nodaļa 4.  Komunikācijas prasmes31

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai 
apsūdzētās personas kriminālprocesā, ir skaidri norādīts, ka speciālistiem, kas strādā ar bērniem, kuri nonākuši 
konfliktā ar likumu, jābūt atbilstoši apmācītiem un apguvušiem piemērotas nopratināšanas tehnikas, bērnu 
psiholoģiju un komunikāciju bērniem pielāgotā valodā (19. pants). Pamatnostādnēs par bērniem draudzīgu tiesu 
sistēmu arī ir uzsvērts, ka profesionāļiem, kas strādā ar bērniem (policistiem, advokātiem, tiesnešiem, mediatoriem, 
sociālajiem darbiniekiem un citiem speciālistiem), ir jāapgūst komunikācijas prasmes un bērniem draudzīgas 
valodas lietošana un jāpilnveido zināšanas bērnu psiholoģijas jomā (67. punkts; skatiet arī Vispārējo komentāru 
Nr. 12).

Šajā nodaļā tiek sniegts pirmais ieskats attiecībā uz efektīvu komunikāciju ar bērniem un pusaudžiem. Katrā 
apakšnodaļā tiek piedāvāti piemēri, lai ilustrētu priekšstatus un izskaidrotās tehnikas. Vispirms, 4.1. apakšnodaļā, 
tiek apspriests apstākļu nozīmīgums, kuros notiek saruna ar jaunieti. 4.2. apakšnodaļā tiek izskaidrotas vairākas 
sarunu tehnikas, kas veicinās nepilngadīgā iesaistīšanos sarunas laikā. 4.3. apakšnodaļā sīkāk stāstīts par 
paskaidrojumu un izskaidrojumu nozīmību.

4.1 APSTĀKĻI
2. nodaļā jau tika stāstīts par apstākļiem un atmosfēru, kādā runāt ar nepilngadīgajiem. Tika izskaidrots, ka, lai 
veicinātu nepilngadīgo līdzdalību tiesvedības procesos, ir svarīgi, lai visi dalībnieki sēž attālumā, no kura var 
dzirdēt un redzēt viens otru. Otra prasība ir vēršanās pie nepilngadīgajiem pozitīvā veidā visa procesa laikā. Un 
trešā prasība ir tiesas sēžu pielāgošana bērna ritmam un (relatīvi īsajai) uzmanības noturībai. Šajā nodaļā tiks 
izcelti vēl divi ar to saistītie punkti: uzticības radīšana un konfidencialitāte.

UZTICĪBAS RADĪŠANA

Lai efektīvi komunicētu ar nepilngadīgajiem, jāizveido neliela emocionālā saite starp speciālistu un jaunieti. Tas 
speciālistam prasa piepūli, jo nepilngadīgie nelabprāt „atveras” pieaugušajiem. Kopumā ņemot, uzticības radīšana 
prasa laiku, taču laika vienmēr, īpaši juvenālās justīcijas procesā, trūkst. Ieteicams, lai pieaugušie ieklausīties 
nepilngadīgajos bez vērtēšanas, lai nodibinātu uzticību. Tas nozīmē, ka pieaugušie vairāk klausās nekā runā, lai 
nepilngadīgajam ir iespēja dalīties ar savām domām un izjūtām (Amerikas Psihologu asociācija, 2002). Nevērtējoša 
attieksme pieprasa kritisku savu paša uzskatu izvērtēšanu un apzināšanos, ka šādi uzskati nav pilnīgi visiem 
(Grant et al., 2008). Klausīšanās bez vērtēšanas ļauj nepilngadīgajam apjaust, ka viņa viedoklim piešķir vērtību, 
kas savukārt paaugstina uzticēšanos pieaugušajiem (Amerikas Psihologu asociācija, 2002).

Ieteicams uzsākt sarunu tā, kā jūs to vēlētos turpināt. Radiet iespaidu, ka nepilngadīgais būs galvenais runātājs; 
speciālists būs klausītājs. Bērniem būtu jādod vismaz 10–20 sekundes, lai atbildētu uz jautājumu. Speciālisti 
nedrīkstētu steigties uzdot jautājumus tālāk; bērniem nepieciešams laiks, lai apstrādātu jautājuma nozīmi un 
noformulētu atbildi. Pētījums liecina, ka uz bērniem, kas atbild negribīgi, nedrīkstētu izdarīt spiedienu. Ja bērns 
klusē, ieteicams neuzstāt, bet tā vietā censties saprast iemeslus, kāpēc bērns nevēlas atbildēt uz jautājumu 
(Saywitz et al., 2010).

31 Šī nodaļa ir daļēji atvasināta no Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A comparative study 
of juvenile justice procedures in Europe. (Nepilngadīgo apsūdzēto līdzdalība jauniešu tiesā: Eiropas juvenālās justīcijas procedūru 
salīdzinošais pētījums). Amsterdama: Pallas Publications (disertācija).
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KONFIDENCIALITĀTE

Ļoti būtiska prasība komunikācijā ar nepilngadīgajiem, īpaši par sensitīviem tematiem, ir konfidencialitātes 
nodrošināšana. 2. nodaļā tika analizēti starptautiskie standarti saistībā ar privātās dzīves aizsardzību. 
Konfidencialitāte ir nozīmīga, jo nepilngadīgie jutīsies drošāk un, attiecīgi, varēs iesaistīties sarunā ar speciālistu. 
Pētījums veselības aprūpes jomā liecina, ka nepilngadīgie daudz labprātāk atklāt sensitīvu informāciju, ja veselības 
pārbaudes apmeklējums tiek sākts ar īsu sarunu par konfidencialitāti (Grant et al., 2008). Tādēļ, pirms uzsākt 
sarunu ar speciālistu, ir svarīgi informēt nepilngadīgo par privātās dzīves aizsardzību un to, ko tas nozīmē praksē. 
Kad jaunietis ir par to informēts, viņš jūtas drošāk, lai runātu ar speciālistu.

Pētījumi liecina, ka bērnu sniegtās atbildes ietekmē citu klātbūtne. Viņi var nevēlēties apsūdzēt pieaugušos vai 
vienaudžus citu klātbūtnē vai arī viņi var gaidīt pieaugušo mājienus, sniedzot savas atbildes. Vecāki var sniegt 
nepilngadīgajam atbalstu, taču šis var nebūt tas gadījums. Tas ir atkarīgs no attiecībām starp vecākiem un bērnu 
un vecāku sniegtā atbalsta veidu (Saywitz et al., 2010). 

Kopumā ņemot, ieteicams sensitīvus jautājumus ar nepilngadīgo pārrunāt vienatnē, bez vecāku līdzdalības. 
Ja vecāki piedalās, var rasties situācija, kurā nepilngadīgais vēlas pasaudzēt vecākus, lai viņiem nav jādzird 
informācija, kas varētu būt sāpīga vai mainīt vecāku uzskatus par bērnu. Nopratināšanas vai lietas izskatīšanas 
laikā speciālists var palūgt vecākus uz īsu brīdi pamest telpu, lai pārrunātu šos sensitīvos jautājumus vienatnē 
ar nepilngadīgo. Ir būtiski pārrunāt ar jaunieti, kādu informāciju sniegt vecākiem, kad viņi atgriezīsies, kāds būs 
sarunas kopsavilkums un kuru informācijas daļu vajadzētu paturēt slepenībā (Grant et al., 2008).

SARUNAS NOTEIKUMU UZSTĀDĪŠANA

Pirms sarunas uzsākšanas ar jaunieti ir būtiski ievadrunā izskaidrot tikšanās mērķi. Tādējādi jaunietis zina, ko 
sagaidīt un kas tiks sagaidīts no viņa sarunas laikā. Īpaši tad, ja tikšanās laikā paredzēta nopratināšana, ir būtiski 
iepriekš izskaidrot noteiktus sarunas pamatnoteikumus. Pētījums liecina, ka šie noteikumi paaugstina bērna 
atbilžu ticamību, pieņemot, ka netiek izmantotas ļoti vadošas (valdonīgas) nopratināšanas tehnikas (Saywitz et 
al., 2010).

SARUNAS PAMATNOTEIKUMI

1. Precizitātes, pabeigtības, godīguma veicināšana: „Izstāsti man visu, ko atceries, no sākuma līdz beigām, pat 
vismazākās lietas, kuras, tavuprāt nav svarīgas. Neko neizdomā.” „Vai apsoli, ka stāstīsi man patiesību? Vai 
plāno man kaut ko samelot?”

2. Bērna mudināšana teikt „Es nezinu”: „Ja nezini atbildi, pasaki man, ka nezini. Nemini. Neizdomā kaut ko, kas 
nav patiesība. Taču, ja zini atbildi, pasaki to.’’

3. Bērna mudināšana teikt „Es nesaprotu”: „Es tev uzdošu dažus jautājumus. Dažus jautājumus būs viegli saprast 
un dažus varētu būt grūti saprast. Ja dzirdi jautājumu, ko nesaproti, pasaki man, ka tu nesaproti jautājumu. 
Saki „Es nesaprotu,” „Es nesaprotu, ko tu ar to domā” vai „Man nav skaidrs”. Es tev pajautāšu to jautājumu 
savādāk.”

4. Bērna brīdināšana par maldinošiem jautājumiem: „Dažreiz es jautājumā izsaku savu minējumu vai kļūdos. 
Pasaki man, ja man nav taisnība. Es neesmu tavs ģimenes loceklis. Es varu nezināt, kas notika. Gribu zināt, 
ko tu domā. Ir svarīgi, lai tu man pasaki, ja es kļūdos vai pasaku kaut ko nepareizi. Es vēlos saprast pareizi.”

5. Bērna informēšana, ka sarunu biedrs nedrīkst palīdzēt atbildēt uz jautājumiem: „Es nezinu, kas atgadījies ar 
tevi vari tavu ģimeni. Es nevarēšu tev palīdzēt atbildēt uz jautājumiem.”

Avots Saywitz et al., 2010
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4.2 SARUNAS TEHNIKAS
Veselības aprūpes jomā ir labi zināma motivējošā intervija un uz pierādījumiem balstīta pieeja, kas palīdz 
pacientiem ievērot ārstēšanas režīmu; to izstrādājuši Millers (Miller) un Rolniks (Rollnick) (2002). Šī pieeja 
izmanto tiešu, uz klientu vērstu mijiedarbības stilu, lai veicinātu izmaiņas uzvedībā (Levensky et al., 2007).

Kad cilvēki runā paši par savu uzvedību, tas var likt viņiem vairāk padomāt par savu turpmāko uzvedību un 
labāk to pārvaldīt. Uzdodot jautājumus, speciālists var palīdzēt nepilngadīgajam pārdomāt savu uzvedību 
(Delfos, 2005).

Motivējošās intervijas mērķis ir likt mainīties cilvēku iekšējai motivācijai. Motivējošā intervija nosaka, ka 
speciālistiem jāievēro četri principi: patiesas empātijas izpaušana, pretrunu radīšana starp personas esošo 
uzvedību un pāraudzināšanas mērķi, pielāgošanās personas pretestībai un atbalsts personas pašefektivitātei 
(skatiet zemāk esošo tabulu).

MOTIVÇJOÐÂS INTERVIJAS ÈETRI PRINCIPI
Empâtijas izrâdîðana Speciâlists parâda, ka viòð saprot un pieòem personas 

pieredzi, ieskaitot viòa pretrunîgâs izjûtas par pârmaiòâm.

Speciâlists cenðas paskatîties uz pasauli no personas skatu 
punkta.

Pretrunu radîðana Speciâlists izmanto noteiktas tehnikas, lai palîdzçtu personai 
saskatît pretrunas starp viòa uzvedîbu un personîgajiem 
mçríiem un vçrtîbâm, tâdçjâdi motivçjot personu mainîties.

Pielâgoðanâs pretestîbai Persona ir primârais atbilþu un risinâjumu sniedzçjs, un 
speciâlists ierosina, nevis uzspieþ jaunus skatupunktus.

Speciâlists tieðâ veidâ nepretojas personas izrâdîtajai 
pretestîbai.

Atbalsts paðefektivitâtei Speciâlists uzsver personas spçju izvçlçties un îstenot 
plânu, lai mainîtu savu uzvedîbu.

Avots: Miller & Rollnick, 2002

Efektīvai komunikācijai ar nepilngadīgajiem īpaši noderīgas ir Millera un Rolnika aprakstītās četras tehnikas, 
kas veicina cilvēku uzvedības maiņu. Šīs četras tehnikas ir: refleksīvā klausīšanās, atvērtā tipa jautājumu 
uzdošana, apstiprinājumu izteikšana un kopsavilkuma veidošana. Šīs četras tehnikas tiks izskaidrotas tālāk 
šajā apakšnodaļā.

REFLEKSĪVĀ KLAUSĪŠANĀS

Refleksīvā klausīšanās ietver reakciju uz personas stāstījumu, izstāstot atpakaļ personas stāsta galveno 
domu vai īpašu aspektu. Šai tehnikai ir trīs funkcijas: 1) pārliecināties, ka speciālists saprot personas 
domu pareizi, 2) samazināt personas pretestību un 3) ierosināt diskusiju par personas iemesliem izmaiņu 
veikšanai (Levensky et al., 2007).
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Kad speciālists atstāsta kaut ko, ko nepilngadīgais viņam ir izstāstījis, nepilngadīgais var izskaidrot, ko 
speciālists nav pareizi sapratis. Ja nepilngadīgais izrāda pretestību savas uzvedības mainīšanai, tas darbojas 
pretēji vēlamajam, ja speciālists reaģē, cenšoties atrisināt problēmu vai pārliecināt personu. Šādas reakcijas 
parasti rada ilgstošu vai paaugstinātu pretestību. Refleksīvās klausīšanās mērķis ir atstāstīt personai 
viņa stāstījuma galveno domu. Kad speciālists parāda, ka viņš saprot un atzīst jaunieša domas un izjūtas, 
pretestība mazinās. Visbeidzot, speciālists var selektīvi atstāstīt nepilngadīgā stāstījumu par uzvedības 
maiņu (Levensky et al., 2007). Tas var ietvert arī negatīvu apgalvojumu pārvēršanu pozitīvos. Šādā veidā 
var veicināt stāstījuma ietekmi pārmaiņu labā. Tā vietā, lai atkārtotu negatīvas emocijas, tās var pārveidot 
par pozitīvākām, jautājot, piemēram, ko nepilngadīgais vēlētos mainīt šajā situācijā vai kādu nākotni viņš 
sev vēlētos.

Atstāsts (refleksijas) var būt ļoti vienkāršs: vienkārši atkārtojiet, ko nepilngadīgais teicis. Tomēr tas var būt 
arī sarežģītāks, mainot vai pastiprinot nepilngadīgā stāstījumu. Ieteicams atstāstu pietuvināt nepilngadīgā 
izteikumiem vai tajā iesaistīt arī pašu bērnu. Nepilngadīgajam būtu jādod brīdis izlabot vai papildināt 
atstāstu. Tādējādi viņš jūt, ka tiek labāk saprasts, un tas labvēlīgi ietekmē jaunieša domas par pārmaiņām 
(Levensky et al., 2007; Naar-King, 2011).

PIEMĒRS

„Tev ir sajūta, ka tavs sociālais darbinieks nespēj tev palīdzēt atrisināt tavas problēmas. Un situācija mājās 
nekļūst labāka. Tu jūties nonācis bezizejā. Kāds, tavuprāt, varētu būt šīs problēmas risinājums?”

ATVĒRTĀ TIPA JAUTĀJUMI

Atvērtā tipa jautājumi neļauj personai atbildēt vienā noteiktā veidā. Tā vietā personai ir jādomā un jāsniedz 
izvērstākas atbildes. Uz slēgtā tipa jautājumiem parasti var atbildēt ar „jā” vai „nē”, vai skaitļiem (Erickson 
et al., 2005). Pētījums norāda, ka atvērtā tipa jautājumi iedrošina pusaudžus sniegt garākas, detalizētākas, 
precīzākas un mazāk pretrunīgas atbildes.

Turklāt bērni daudz negribīgāk atzīst, ka nezina atbildi uz jautājumu, ja tiek uzdots slēgtā tipa jautājums. 
Bērni biežāk min, nevis atzīst, ka nezina atbildi (Saywitz et al., 2010). Vispārīgi runājot, bērni negribīgi atzīst, 
ka nezina atbildi uz jautājumu, jo, nesniedzot atbildi, viņiem šķiet, ka viņi ir izgāzušies sarunā. Skolas vidē 
bērniem bieži jāatbild uz jautājumiem, uz kuriem skolotājs jau zina atbildi, un, ja bērns to nezina, viņiem ir 
sajūta, ka viņi ir izgāzušies pārbaudījumā. Ja kāds uzdod jautājumu otrreiz, bērni bieži nodomā, ka pirmo 
reizi atbildējuši nepareizi. Ļoti bieži tas novērojams, kad tiek uzdots slēgtā tipa jautājums, jo tiek ne tikai 
uzdots jautājums, bet bērnam pateikta priekšā atbildes alternatīva.

Bez tam, kad speciālists uzdod nepilngadīgajam jautājumus, ir svarīgi, lai šie jautājumi būtu īsi, tieši un 
pieprasītu paskaidrojumus un izskaidrojumu. Dažās situācijās varētu būt noderīgi uzsākt sarunu ar 
pāris slēgtā tipa jautājumiem, piemēram, ja bērns ir ļoti noslēgts un neizrāda vēlmi runāt ar speciālistu. 
Šie jautājumi ir neitrāli un uz tiem ir viegli atbildēt. Vienkārši slēgtā tipa jautājumi var palīdzēt bērnam 
atraisīties sarunai ar speciālistu. Tālāk speciālistam būtu jāturpina ar atvērtā tipa jautājumiem, lai jaunietis 
varētu izteikt savu viedokli. Ir būtiski uzdod jautājumus piemērotā tempā. Uzdodot jautājumu samērā lēnu, 
jaunietim ir iespēja pārdomāt jautājumu un tas sniedz viņam sajūtu, ka viņš spēj reaģēt uz jautājumu (Delfos, 
2005). Speciālist var turpināt sarunu, uzdodot papildu jautājumus vai ar vienu vai pāris vārdiem mudinot 
turpināt stāstu, piemēram, „un tad...?”, „un…?” vai „jo…?”. Ieteicams izvairīties no jautājuma „kāpēc?”, jo 
tas var likt nepilngadīgajam ieņemt aizstāvēšanās pozu. Kaut arī saistībā ar kriminālapsūdzību tas varētu 
šķist grūti, ir iespējams jautājumus pārfrāzēt dažādos citos veidos (skatiet piemērus zemāk).
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Papildus nepilngadīgā viedokļa uzzināšanai, jautājumi var arī ierosināt pārmaiņas jauniešu uzskatos par 
savu uzvedību. To var izdarīt, uzdodot jaunietim jautājumu, kāda būtu viņa dzīve, ja viņš turpinātu uzvesties 
kā līdz šim, radot problēmas, vai kāda bija viņa dzīve, pirms viņš sāka šādi uzvesties. Šie jautājumi var 
ierosināt saprast iemeslus, kāpēc mainīties. Vēl kāds veids, kā palīdzēt nepilngadīgajam pārdomāt savu 
uzvedību, ir aicinājums ielūkoties nākotnē un pastāstīt, kā viņa uzvedība palīdz vai kavē sasniegt noteiktus 
mērķus. Nevēlama padoma došana vai labi gribēta brīdinājuma izteikšana nav ieteicama, jo tā bieži vien 
izraisa pretestību (Naar-King, 2011). Pārmaiņām uzvedībā jārodas no iekšējās motivācijas, tādēļ situācijā, 
kad nepilngadīgais pats atrod iemeslus, kāpēc mainīties, pārmaiņas būs visefektīvākās.

PIEMĒRI

• „Pastāsti man, kas notika?”
• „Kas notika tieši pirms tam? Un tieši pēc tam?”
• „Kā tavi vecāki uzzināja, kas notika?”
• „Ar kādām grūtībām esi saskāries savas agresijas dēļ?”
• „Ja tev būtu jāpārtrauc smēķēt, kā tas būtu?”
• „Kādu tu iedomājies savu dzīvi pēc gada?”

APSTIPRINĀJUMU IZTEIKŠANA

Lai atbalstītu nepilngadīgo pašefektivitāti un izveidotu saikni, ir būtiski tiešā veidā izteikt pozitīvus 
apstiprinājumus un atbalstīt jaunieti sarunas laikā. Par apstiprinājumiem tiek uzskatīti, piemēram, 
uzslavas nepilngadīgajam par to, ka viņš ir ieradies, nelielu veiksmju atzīšana un atzinības vai izpratnes 
paušana (Levensky et al., 2007).

Izsakot apstiprinājumus nepilngadīgajiem, tiem jābūt godīgiem un īpašiem. Apstiprinājumi, kas ir saistīti 
ar īpašu piepūli vai centieniem, kas atbilst tam, ko jaunietis jau pateicis, ir visefektīvākie (Naar-King, 2011).

PIEMĒRI

• „Paldies, ka esi atnācis.”
• „Tas tiešām ir prātīgi, ka tu domā par savām iespējām.”
• „Tas ir lieliski, ka tu izlēmi atmest marihuānas smēķēšanu.”
• „Redzu, tu patiesi centies pieņemt sarežģītus lēmumus, lai izdarītu sev labāko izvēli.”

KOPSAVILKUMA VEIDOŠANA

Veidojot kopsavilkumu par nepilngadīgā stāstījumu, jāsniedz viņa viedokļa kopskats ar visiem „par” un 
„pret”. Pēc tam jāpārbauda, vai speciālists ir precīzi atspoguļojis jaunieša uzskatus (Erickson et al., 2005). Ja 
kopsavilkums sarunas beigās netiek sniegts, speciālistam jāmudina nepilngadīgais turpināt stāstījumu. To 
var izdarīt, uzdodot atvērtā tipa jautājumu, piemēram, „Ko vēl tu vēlētos pastāstīt?” (Levensky et al., 2007).
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PIEMĒRS

„Tev ir svarīgi iederēties draugu lokā. Dažkārt tu nokļūsti nepatikšanās, kas sāpina tavu māti. No otras puses, tev 
ir grūti atteikt saviem draugiem un tādēļ tu dari lietas, ko vēlāk nožēlo. Vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlētos piebilst, 
ko varbūt esmu palaidis garām?”

ĪPAŠAS SITUĀCIJAS

Dažkārt ir īpaši grūti sarunāties ar jaunieti, jo viņš izrāda noteiktu attieksmi ar savu uzvedību. Tas ir 
gadījumā, piemēram, kad jaunietim situācija ir vienaldzīga, kad viņš noliedz problēmu vai uzvedas 
agresīvi. Nākamajā ierāmējumā tiek sniegti punkti, kā izturēties pret jaunieti, lai pārtrauktu viņa negatīvo 
uzvedību un uzsāktu konstruktīvu dialogu.
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GALVENIE PUNKTI SARUNĀ AR PUSAUDŽIEM

Kā pārvarēt jaunieša intereses trūkumu, apātisko un vienaldīzgo attieksmi?
- izrādiet interesi par viņa apkārtējo vidi
- sasaistiet vides uzvedību ar sekām
- turpiniet uzdot jautājumus
- pastāstiet kaut kopar sevi
- pajautājiet, kas izdevies labi
- uzdodiet netiešos jautājumus
- izmantojiet humoru
- atbildiet pilnīgi negaidīti (izmantojiet paradoksu)
- uzsverit paša intereses
- lieciet jaunietim pašam būt atbildīgam

Kā pārvarēt jaunieša problēmas noliegšanu?
- sameklējiet nolieguma cēloni
- atbildiet negaidīti „šeit mēs varētu sarunu beigt, nekādu problēmu”
- izrādiet pārmērīgu izbrīnu
- sniedziet pretī faktus
- ļaujiet jaunietim uzņemties iniciatīvu
- pajautājiet, kā viņš to saprot
- novērtējiet, kas izdevies labi
- uzsveriet jaunieša intereses

Kā motivēt jaunieti, kurš nesadarbojas, lai viņš palīdzētu?
- (negaidīti) identificējiet procesu: „nu, esam bezizejā, laikam jāpadodas”
- izstāstiet nesadarbošanās sekas
- izskaidrojiet ieguvumus no palīdzēšanas
uzslavējiet jaunieti par to, kas izdevies labi Ko darīt, ja sniegtās ziņas ir pretrunīgas? (jaunietis apgalvo, ka nekas 
slikts nav noticis, bet uzvedībā redzat aizkaitinājumu)
- at(pa)zīstiet: „Redzu, ka esi dusmīgs”
- sniedziet pretēju uzmundrinājumu: „Es tam neticu”

Kā attiekties pret jaunieša agresiju un kareivīgu, provocējošu uzvedību?
- identificējiet procesu: „Nevēlos, ka tu ar mani tā runā!”
- esiet ārkārtīgi mierīgs
- pajautājiet, kāpēc viņš ir tik nikns

Kā pārvarēt jaunieša spēcīgo ārējo kontroles lokusu (tā ir tikai citu cilvēku vaina) vai spēcīgu iekšējo 
kontroles lokusu (tā ir tikai mana vaina)?
- strādājiet pie izpratnes veicināšanas (ieskicējiet situāciju)
- sniedziet pretī faktus/konfrontējiet
- mudiniet iejusties citu cilvēku ādā

Kā attiekties pret ļoti noslēgtiem jauniešiem?
- uzmanieties, lai visu neizdarītu jaunieša vietā
- meklējiet viņa atturības cēloņus (piemēram, bailes)
- runājiet par tēmām no viņa vides, drēbēm, mūziku, vaļaspriekiem
- iesaistiet jaunieša sabiedrisko tīklu

Kā attiekties pret jauniešiem ar antisociālas personības traucējumiem vai uzvedības traucējumiem?
- runājiet īsi un konkrēti
- nezaudējiet sarunas virzienu
- parādiet, ka redzat viņiem cauri
- lieciet jauniešiem pašiem būt atbildīgiem un ierosināt savus risinājumus
- stingri norādiet jaunietim, kādas sekas var būt viņa uzvedībai
- dodiet nelielu iespēju ielaisties sarunās
- esiet ļoti konsekvents

Kā attiekties pret jauniešiem, kas cietuši no vardarbības?
- uztveriet viņus nopietni, atzīstiet viņu sāpes, ļaujiet izstāstīt stāstu
- atbalstiet
- vienmēr nostādiet jaunieša intereses pirmajā un galvenajā vietā
- ievērojiet robežas
- apzinieties spēcīgi iedragāto lojalitāti

Avots: Van Rheenen, 2016
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4.3 VALODAS LIETOJUMS UN IZSKAIDROJUMI
Kā tika paskaidrots 1. nodaļā, nepilngadīgajiem kopumā trūkst zināšanu un izpratnes par juvenālās justīcijas 
sistēmu un tās procesiem. Pētījums liecina, ka bērni piedzīvo mazāk negatīvu izjūtu un satraukuma, 
apmeklējot lietas izskatīšanu tiesā, ja viņiem ir vairāk juridisko zināšanu (Quas et al., 2009; Griffiths & 
Kandel, 2000). Tādēļ ir būtiski, lai speciālisti pielāgo savu valodu nepilngadīgā vecumam un izpratnes 
līmenim. Turpmākās trīs apakšnodaļas pievērsīsies: vecumam piemērotas valodas lietojumam, žargona un 
juridisko terminu lietojumam un izskaidrojumu sniegšanai

VALODAS LIETOJUMS

Lai pārliecinātos, ka nepilngadīgais saprot, kas tiek apspriests, piemēram, lietas izskatīšanā tiesā, ir svarīgi 
izvairīties no sarežģītiem, gariem teikumiem un grūtiem vārdiem kopumā. Tādēļ, runājot ar bērniem un 
pusaudžiem, ir ieteicams izmantot īsus teikumus un vienkāršas gramatiskas konstrukcijas. Ieteicams 
arī izvairīties no saliktiem izteikumiem, paskaidrojuma un apzīmētāja palīgteikumiem, dubultajiem 
noliegumiem, konjunktīviem, nosacījuma palīgteikumiem, saliktajiem darbības vārdiem, vietniekvārdiem 
un ciešamās kārtas (skatiet Saywitz et al., 2010). 

IETEIKUMI, KĀ VIENKĀRŠOT VALODU

1. Veidojeit īsus teikumus un izmantojiet vienkāršas gramatiskās konstrukcijas. Izvairieties no gariem saliktiem 
izteikumiem, paskaidrojuma un apzīmētāja palīgteikumiem, dubultajiem noliegumiem, konjunktīviem un 
nosacījuma palīgteikumiem.

2. Izmantojiet vienkāršos laiku (piemēram, bija, darīja, ir, kas notika?). Izvairieties no saliktajiem darbības 
vārdiem (piemēram, varēja būt bijis).

3. Atkārtojiet īpašvārdus; izvairieties no vietniekvārdiem (piemēram, viņam, viņai, viņa, viņi).

4. Izmantojiet darāmo kārtu („Vai Džo runāja ar Salliju?”); izvairieties no ciešamās kārtas („Vai Sallija tika 
uzrunāta?”).

5. Izvairieties no žargona un neskaidrām atsaucēm (piemēram, tās lietas). Izvairieties no prievārdiem, atsauču 
avotiem un relācijas terminiem (virs, zem, vairāk, mazāk).Tā vietā izmantojiet antecedentu (izcelsmes 
vārdu).

6. Uzmanieties ar juridiskajiem terminiem, īpaši tādiem, kam ir vairāk nekā viena nozīme. Jaunākā vecuma 
bērniem „tiesa” ir patiesības sinonīms, „izskatīt lietu” nozīmē kaut ko skatīties no sākuma līdz galam un 
„mazgadīgs” ir pavisam mazs bērns. (Angliski – ‘‘Court is a place to play basketball,’’ ‘‘A hearing is something 
you do with your ears,’’ and ‘‘A minor is someone who digs coal.’’)

Avots: Saywitz et al., 2010

ŽARGONS UN JURIDISKIE TERMINI

Nepilngadīgajiem, kas iesaistīti tiesvedības procesos, bieži nākas saskarties ar juridiskajiem terminiem. 
Pētījums liecina, ka nepilngadīgie ne vienmēr saprot, kas tiek pārrunāts lietas izskatīšanā (Hazel et al., 2002; 
Plotnikoff & Woolfson, 2002). Līdz ar to, viņi var justies nobijušies un nedroši lietas izskatīšanas laikā, ar 
nereālām bailēm par lietas izskatīšanu un tās sekām (Saywitz et al., 2010; Crawford & Bull, 2006; Grisso et 
al., 2003). Ja tiesas ierēdņi runā tā, ka jaunietis nesaprot, jaunieša uzmanība krītas, viņš novēršas un vairs 
necenšas tālāk iesaistīties lietas izskatīšanā.
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JURIDISKO TERMINU PIEMĒRI

Daļēji no: Crawford & Bull, 2006

• Tiesnesis
• Prokurors
• Aizstāvības advokāts
• Zvērinātie
• Liecinieks
• Maģistrāts
• Apsūdzētais
• Pierādījumi

• Tiesas izpildītājs
• Zvērests
• Pavēste
• Nopratināšana
• Iesniegums 
• Liecība
• Lietas izskatīšana 
• Videozvans

• (Bez)nosacījuma 
• Atlikts
• Saskaņā ar 
• Tiesu prakse
• Pārjaunots 
• Paziņojums par atteikšanos
• Kriminālpārkāpums 
• Saukt pie atbildības

IZSKAIDROJUMI

Lai (daļēji) pārvarētu grūtības, kādas nepilngadīgajam rodas, cenšoties saprast juvenālās justīcijas sistēmā 
izmantotās procedūras un valodu, ir būtiski sniegt viņiem izskaidrojumu procesa laikā.

Vispirms jau jaunietim jāsaprot, kāds ir nopratināšanas vai lietas izskatīšanas mērķis. Turklāt 
nepilngadīgajam ir jāizskaidro arī speciālista nodomi. Ja speciālists izskaidro savus nodomus, jaunietis 
labāk saprot sarunas mērķi, kā arī speciālista uzskatus.

Sarunas sākumā ar jaunieti speciālistam ievadrunā jāizskaidro tikšanās mērķis un procedūru kārtība, kas 
notiks pēc tikšanās. Speciālistam arī jāiepazīstina ar dažādajiem cilvēkiem, kas piedalīsies sarunā, un 
īsi jāizskaidro viņu loma. Bērniem bieži ir nepareizs priekšstats par tiesas procesa dalībniekiem un viņu 
lomām. Ja bērniem tiek izskaidrots, viņu stresa līmenis samazinās, bet līdzdalības efektivitāte paaugstinās 
(Saywitz et al., 2010). Tiklīdz nepilngadīgajam ir skaidrs, ka viņam būs jāizstāsta savs viedoklis par notikušo, 
sarunu var sākt ar atvērtā tipa jautājumiem.

Tikšanās laikā ir būtiski pārliecināties, ka nepilngadīgais saprot, par ko tiek runāts, vai ka viņš gūst papildu 
skaidrojumu par juridisko diskusiju speciālistu starpā. Saistībā ar šo jāpiezīmē, ka jaunieši bieži apgalvo, ka 
saprot visu, jo nevēlas atzīt, ka viņiem ir sarežģīti saprast runāto. Pētījums liecina, ka, ja bērni izmēģina teikt 
„Es nezinu”, un to var izdarīt iepriekš, uzdodot viņiem dažus neatbildamus jautājumus, tas palīdz viņiem 
atzīt, ka viņi kaut ko nezina vai nesaprot sarunas laikā. Tikai ar piezīmi, ka bērni drīkst teikt „Es nezinu”, 
nepietiek, lai viņi tā darītu sarunas laikā (Saywitz et al., 2010; skatiet arī Sarunas pamatnoteikumus). 
Turklāt ar paļaušanos uz jaunieti, ka viņš ar vārdiem norādīs, ka neko no runātā nesaprot, vien nepietiek. 
Speciālistiem jāatpazīst jaunieša neverbālās pazīmes, ka viņš neko nesaprot (Delfos, 2005; Plotnikoff & 
Woolfson, 2002; skatiet arī Kilkelly & Donnelly, 2011; Griffiths & Kandel, 2000).

Izskaidrojumu sniegšana jaunietim ir nepieciešama, lai viņš varētu izteikt savu viedokli, balstoties uz 
iegūto informāciju. Jaunietim ir jāsaprot, kas no viņa tiek prasīts, t.i., kad un kur no viņa tiek sagaidīts 
viņa viedoklis. Viņam ir jābūt pietiekami daudz zināšanām, lai spētu sniegt savu viedokli par konkrētu lietu, 
piemēram, par ierosināto piespiedu līdzekli vai sodu. Kā jau tika izskaidrots 3. nodaļā, nepilngadīgajam 
jābūt atbilstoši „informētam ne tikai par apsūdzībām, bet arī par juvenālās justīcijas procesu kopumā un 
iespējamajiem soda mēriem” (Vispārējais komentārs Nr. 10, 44. punkts). Tiesības saņemt informāciju ir 
priekšnoteikums, lai bērns varētu sniegt savu viedokli, kas balstīts uz saņemto informāciju (skatiet Vispārējo 
komentāru Nr. 12, 25. punktu). Turklāt ir būtiski sniegt jaunietim ieskatu iespējamajos procesa iznākumos 
un sekām, kādas var rasties. 5. nodaļā vairāk tiks runāts par gala lēmuma izskaidrošanu.
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UZ MĒRĶI ORIENTĒTA MATRICA, LAI IEKLAUSĪTOS JAUNIEŠOS

Šīs nodaļas noslēgumā tiek piedāvāta matrica, kā novadīt efektīvu sarunu ar bērniem un jauniešiem. Šī 
matrica palīdz speciālistiem izveidot sarunas struktūru, piedāvājot dažādus soļus no ievada līdz sarunas 
beigām. Turklāt, sekojot matricas punktiem, speciālists patiesi var iegūt un ņemt vērā jaunieša viedokli par 
konkrētu jautājumu.

UZ MÇRÍI ORIENTÇTA MATRICA: IEKLAUSÎÐANÂS BÇRNOS UN JAUNIEÐOS
(Kouvenhovena (Kouwenhoven) kouèinga matricas brîva adaptâcija)

I. Ievads

• kâ jûs nodroðinât, ka esat mierîgs?
• kâ jûs nodroðinât, ka bçrns ir mierîgs?
• izskaidrojiet savu lomu (ja nepiecieðams, atsaucieties uz uzaicinâjuma vçstuli) un pajautâjiet, ko bçrns 

sagaida no sarunas
• izskaidrojiet sarunas bûtîbu

II. Fakti/pieredze (koncentrçðanâs uz pagâtni)   DOMÂÐANA

• kâpçc esi ðeit; kas notika?
• kâ tu pats raugies uz savu situâciju?

III. Apsûdzîba/interpretçjums/nozîmîba (koncentrçðanâs uz tagadni)         JUŠANA

• kas ar tevi notiek ðobrîd?
• kâ tu par to jûties; ko tas tev nozîmç?

IV. Lçmums/mçríis (koncentrçðanâs uz nâkotni – vajadzîbas/„sapnis”) VÇLÇÐANÂS 
 
• kas nepiecieðams, lai atrisinâtu ðîs problçmas? Vai kaut ko vajag izdarît?
• ko tu gribçtu/vçlçtos?

V. Reakcija/uzvedîba (koncentrçðanâs uz nâkotni – darbîba (îstermiòa)/    DARÎÐANA

     cerîba (ilgtermiòa))
• ko tu plâno darît?
• kâ tu domâ, kas notiks?

VI. Sarunas noslçgums

• kas tika pateikts – vai vari pastâstît kopsavilkumu?
• ko tu ar to plâno darît/ko tu plâno pierakstît/kâdu lçmumu tu plâno pieòemt, ko ar to darît?
• izveidojiet saikni bçrnam/jaunietim ar ðo brîdi – noslçdziet sarunu

Avots: Hendriks & Van Rheenen, 2016

KOPSAVILKUMS

Saistībā ar komunicēšanu ar nepilngadīgajiem ir svarīgas vairākas lietas:

- Apstākļiem jābūt virzītiem uz veiksmīgu sarunu ar jaunieti Būtiski nodibināt uzticību un ievērot 
konfidencialitāti, jo tad jaunietis jūtas drošāk.

- Jāizmanto noteiktas sarunu tehnikas, kas veicinātu sarunu starp nepilngadīgo un pieaugušo un palīdzētu 
paaugstināt viņu savstarpējo uzticēšanos.

- Būtiska ir valodas pielāgošana nepilngadīgā izpratnes līmenim un izskaidrojumiem. Tie ir ļoti būtiski, jo 
saistās ar nepilngadīgā tiesībām saņemt informāciju un ļauj nepilngadīgajam izteikt par lietu savu viedokli, kas 
balstīts uz saņemto informāciju.
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Nodaļa 5. Papildu pasākumi un 
atbalsts32

Šīs noslēguma nodaļas galvenais temats ir papildu pasākumi un atbalsts saistībā ar juvenālās justīcijas 
procesā pieņemtajiem lēmumiem. 5.1. apakšnodaļā tiks runāts par to, cik nozīmīgi ir pieņemtajos lēmumos 
iekļaut un ņemt vērā nepilngadīgo viedokļus. 5.2. apakšnodaļā tiks analizēts, kā izskaidrot dažādās juvenālās 
justīcijas procesa stadijās pieņemtos lēmumus.

5.1 NEPILNGADĪGO VIEDOKĻA IEKĻAUŠANA LĒMUMOS
Vēl viena nozīmīga nepilngadīgo līdzdalības sastāvdaļa ir, lai lēmuma pieņēmējs uztver nepilngadīgā 
viedokli nopietni. Tas nozīmē ne tikai patiesu ieinteresētību jaunieša uzskatos (skatiet 3. nodaļu), bet arī 
nopietnu nepilngadīgā viedokļa ņemšanu vērā, pieņemot lēmumu. Šajā apakšnodaļā tiek runāts par to, kā 
nepilngadīgā viedoklis būtu jāņem vērā, pieņemot lēmumus juvenālās justīcijas procesā.

Būtiski piezīmēt, ka ikvienā juvenālās justīcijas procesa stadijā tiek pieņemti lēmumi, kas ietekmē 
nepilngadīgo. Sākotnēji lēmumi tiek pieņemti policijā – sodīt nepilngadīgo vai nogādāt ieslodzījumā. 
Turpmāk policijai vai prokuroram var būt iespēja novirzīt lietu uz ārpustiesas risinājumiem. Tiesā tiek 
pieņemti lēmumi saistībā ar pirmstiesas aizturēšanu (vai citiem pirmstiesas līdzekļiem) un galu galā 
lieta tiek nodota tiesnesim tiesā, kurš pasludina lēmumu un iespējams soda spriedumu lietā. Sprieduma 
pasludināšanas stadijā jauniešu probācijas dienests (vai cits sociālais dienests) pieņem lēmumus attiecībā 
uz konkrētā soda mēra īstenošanu. Turklāt lēmumi tiek pieņemti arī tad, ja nepilngadīgais nepievēro soda 
mēra nosacījumus. Visbeidzot, kad jaunietim tiek atņemta brīvība, arī tiek pieņemti lēmumi, kas ietekmē 
viņa dzīvi, piemēram, saistībā ar dienas režīmu, izglītības un audzināšanas programmām vai disciplinārajiem 
līdzekļiem noteikumu pārkāpuma gadījumā.

Turklāt lēmumiem var būt dažādi veidi. Ne visi lēmumi tiek paziņoti rakstveidā, un, no otras puses, 
daži lēmumi tiek paziņoti tikai mutvārdos pašam nepilngadīgajam. Tam ir ietekme uz veidu, kā lēmuma 
pieņemšanas procesā tiek iekļauts nepilngadīgā viedoklis, un izskaidrojumiem, kas jāsniedz nepilngadīgajam. 
Šajā nodaļā netiek izšķirtas dažādas juvenālā justīcijas procesa stadijas, kā tas tika darīts iepriekšējās 
nodaļās, taču turpmākajās apakšnodaļās tiek paturēts prātā, ka ir dažādas stadijas un var tikt pieņemti 
dažādi lēmumi.

ATBILSTOŠIE STARPTAUTISKIE UN EIROPAS STANDARTI

Tiesības tikt uzklausītam, kā tas noteikts KBT 12. pantā, ietver apzināšanos, ka bērna viedoklis ir atbilstoši 
jāņem vērā, apzinoties viņa vecumu un briedumu. Tas nozīmē, ka 1) bērna brieduma līmenis būtu jāņem 
vērā, bērnu uzklausot, un 2) bērna viedoklis jāizvērtē atbilstoši viņa vecumam un brieduma līmenim.

32  Šī nodaļa ir daļēji atvasināta no Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A comparative study 
of juvenile justice procedures in Europe. (Nepilngadīgo apsūdzēto līdzdalība jauniešu tiesā: Eiropas juvenālās justīcijas procedūru 
salīdzinošais pētījums). Amsterdama: Pallas Publications (disertācija).
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KBT 5. pantā apzinātas bērna „pieaugošās spējas”. Tas nozīmē, ka briedums pieaug, kad bērns kļūst vecāks, 
un attiecīgi lielāka nozīme jāpiešķir bērna viedoklim. Tomēr dažās iestādēs varētu būt bērna labākajās 
institūcijās pilnībā neievērot viņa viedokli lēmuma pieņemšanas procesā. Kaut arī bērna viedoklis nopietni 
jāapsver, gala atbildība par lēmuma pieņemšanu, kas skar bērnu, pieder pieaugušam/pilngadīgam lēmuma 
pieņēmējam (Krappmann, 2010).

KBT Komiteja Vispārējā komentārā Nr. 12 paskaidro, ka, ja bērns spēj formulēt savu viedokli, lēmuma 
pieņēmējam šis viedoklis ir jāņem vērā kā būtisks faktors lēmuma pieņemšanā (44. punkts).

VISPĀRĒJAIS KOMENTĀRS NR. 12

(c) Bērna spēju izvērtējums
44. Bērna viedoklis pienācīgi jāņem vērā, ja individuālā analīze norāda, ka bērns spēj formulēt savu paša viedokli. 
Ja bērns spēj formulēt savu paša viedokli saprātīgā un neatkarīgā veidā, lēmuma pieņēmējam jāuzskata bērna 
viedoklis par būtisku faktoru lietas atrisināšanā. Jāizstrādā labā prakse bērna spēju izvērtēšanai.

(d) Informācija par bērna viedoklim piešķirto nozīmi (atgriezeniskā saite)
45. Tā kā bērns izbauda tiesības, ka viņas vai viņa viedokli ņem vērā, lēmuma pieņēmējam jāinformē bērns par 
šī procesa iznākumu un jāizskaidro, kā tika ievērots bērna viedoklis. Atgriezeniskā saite ir garantija, ka bērna 
viedoklis ir ne tikai uzklausīts, izpildot formalitāti, bet ir uztverts nopietni. Informācija var pamudināt bērnu 
pieprasīt, piekrist vai sniegt citu ierosinājumu vai tiesas vai administratīvā procesa gadījumā – iesniegt apelāciju 
vai sūdzību.

Turklāt Komiteja nosaka, ka bērnam ir jāsaņem informācija par procesa iznākumu un ka bērnam ir 
jāizskaidro, kā tika ievērots viņa viedoklis. Lēmuma pieņēmēja sniegtā atgriezeniskā saite kalpo kā garantija, 
ka bērna viedoklis patiešām ir uztverts nopietni un nav tikai formāli uzklausīts. Bez tam, kā tiks izskaidrots 
5.2. apakšnodaļā, tas labvēlīgi ietekmēt to, kā nepilngadīgais izprot un pieņem tiesas procesu un lēmumu.

KBT Komiteja uzskata atgriezenisko saisti nepilngadīgajam par to, kā viņa viedoklis ir ietekmējis lēmumu, 
par vienu no pamatprasībām tiesību tikt uzklausītam īstenošanā. Komiteja nosaka, ka:

„(...) jebkurā pētnieciskajā vai konsultatīvajā procesā bērniem ir jāsaņem informācija par to, kā viņu viedoklis ir 
ticis interpretēts un izmantots un nepieciešamības gadījumā sniedzis iespēju apstrīdēt un ietekmēt pierādījumu 
analīzi. Bērniem ir arī tiesības saņemt skaidru atgriezenisko saisti par to, kā viņu līdzdalība ir ietekmējusi jebkuru 
iznākumu. Kad iespējams, bērniem būtu jādod iespēja piedalīties papildu procesos vai pasākumos. Jāveic bērnu 
līdzdalības uzraudzība un izvērtēšana, kad tas ir iespējams, kopā ar pašiem bērniem” (Vispārējais komentārs Nr. 
12, 134. (1) punkts).

ATBILSTOŠIE STANDARTI PRAKSĒ: PAMATPRASĪBAS

Jautājums, kā iekļaut nepilngadīgo viedokli lēmumā, kas tiek pieņemts juvenālās justīcijas procesā, ir cieši 
saistīts ar nozīmi, kas jāpiešķir jaunieša uzskatiem. Bērnu viedoklim jāpiešķir lielāka nozīme, kad viņu 
spējas ir vairāk nobriedušas. Bērnu spējas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā atšķiras un ar laiku 
paaugstinās, kas nozīmē, ka pieaugušajiem vēl joprojām ir būtiska loma lēmumu pieņemšanā, kas skar 
bērnu, ja bērns nav sasniedzis pilnīgu briedumu (skatiet arī Sloth-Nielsen, 1995).

Kā paskaidrots 1. nodaļā, pusaudžu attīstība dažādiem indivīdiem atšķiras. Ir vairāki faktori, kas ietekmē 
attīstību ceļā uz briedumu, piemēram, trauma, garīgā veselība un jaunieša intelekta koeficients. Tādēļ ir 
nepieciešams individuāls brieduma līmeņa un jaunieša viedoklim piešķirtās nozīmes izvērtējums. 
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Dažos gadījumos var būt pieejams sociālā darba ziņojums par nepilngadīgo, kurā ir veikts nepilngadīgā 
kognitīvā un emocionālā brieduma un garīgās veselības izvērtējums. Tas ir ļoti noderīgs instruments 
lēmuma pieņēmējam, lai noteiktu brieduma pakāpi. Citos gadījumos lēmuma pieņēmējs ir pilnībā atkarīgs 
no iespaida, ko viņš gūst par jaunieti personīgās nopratināšanas laikā. Tas vēlreiz pierāda, cik būtiska ir 
personīga tikšanās un nepilngadīgā viedokļa uzklausīšana.

Turklāt šeit nozīmīga ir arī procesuālās justīcijas uztvere, kā tas izskaidrots 3. nodaļā. Cilvēki uzskata 
procesu par taisnīgāku, ja viņiem ir iespēja tajā piedalīties un ja viņi jūt, ka pret viņiem izturas ar cieņu. 
Pētījums liecina, ka, ja cilvēki var izteikt savu viedokli, viņi uzskatīs procesu par taisnīgu, pat ja viņu teiktajam 
nebūs nekādas ietekmes uz procesa gala iznākumu. Tomēr tas darbojas tikai gadījumos, kad cilvēki jūt, ka 
lēmuma pieņēmējs viņu viedokli ņem vērā un ka pret viņiem izturas ar cieņu (Tyler & Blader, 2003). Tam ir 
īpaši liela nozīme juvenālās justīcijas procesos, kuros nepilngadīgie tiek notiesāti par nozieguma izdarīšanu. 
Ja jaunietim tiek dota iespēja izteikt savu viedokli un tas tiek uztverts nopietni, gala lēmums, visticamāk, 
netiek uzskatīts par netaisnīgu, bargu vai patvaļīgu, un jaunietis, iespējams, spēj pieņemt un atzīt gala 
lēmumu.

Var secināt, ka to iespējams sasaistīt ar vienu no juvenālās justīcijas visaptverošajiem principiem, kas ietverts 
KBT 40. (1) pantā. Tas ir uzskats, ka juvenālās justīcijas procesos jāveicina bērna cieņas un pašvērtības 
izjūta. Saskaņā ar KBT šis princips būtu jāievēro arī, lai veicinātu bērna reintegrāciju sabiedrībā. Tiesības 
uz cieņu un pašvērtību ir jāievēro un jāaizsargā visa procesa laikā, sākot no pirmās saskares ar policiju līdz 
pat soda mēru īstenošanai, kas piemēroti nepilngadīgajiem, un tas jādara visiem galvenajiem iesaistītajiem 
juvenālās justīcijas procesā (Vispārējais komentārs Nr. 10, 13. punkts). Arī procesuālajā justīcijā parādās 
tieši šis pats jautājums – ja varas iestādes pret cilvēkiem izturas ar cieņu, tiek labvēlīgi ietekmēta šo cilvēku 
reintegrācija.

CIETUŠĀ – LIKUMPĀRKĀPĒJA MEDIĀCIJA SOMIJĀ

Somijas Likums par izlīgumu krimināllietās un konkrētās civillietās (2005) paredz bezmaksas cietušā-
likumpārkāpēja mediācijas (CLM) pakalpojumus ikvienam iedzīvotājam. CLM var izmantot, kad iedzīvotāji 
(neatkarīgi no vecuma) ir nonākuši konfliktā ar likumu vai citiem iedzīvotājiem vai iestādēm. Šo pakalpojumu 
nodrošina brīvprātīgi apmācīti mediatori.

Ja jaunietis pārkāpj noteikumus vai likumu iepirkšanās centros vai dzelzceļa stacijās, nekavējoties iespējams 
pielietot ielu mediāciju (street mediation), pirms tiek uzsākta jebkāda cita procedūra. Mediāciju vada apmācīti 
brīvprātīgie ielu mediatori.

5.2 LĒMUMA IZSKAIDROŠANA
Cieši saistīta ar to, kas tika analizēts iepriekšējā apakšnodaļā – bērna viedokļa iekļaušana tiesas lēmumos – 
ir lēmuma izskaidrošana nepilngadīgajam. Šajā apakšnodaļā galvenais jautājums, kas tiks apskatīts, ir – kā 
izskaidrot lēmumu nepilngadīgajam.

ATBILSTOŠIE STARPTAUTISKIE UN EIROPAS STANDARTI

Tiesības uz taisnīgu tiesu paredz, ka spriedums nepilngadīgajam apsūdzētajam jāpasludina publiski (ECK 
6. (1) pants). Arī KBT Komiteja nosaka, ka „spriedums pasludināms publiski tiesas sēdē tādā veidā, kas 
neatklāj bērna identitāti” (Vispārējais komentārs Nr. 10, 66. punkts). Turklāt spriedumam jābūt atbilstoši 
pamatotam, ievērojot taisnīgas tiesas principu (skatiet ECK 6. pantu). Būtiski piebilst, ka oficiālais spriedums 
ne vienmēr nepilngadīgajam tiek pasludināts mutvārdos. Var gadīties, ka spriedums tiek pasludināts 
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vēlākas tiesas sēdes laikā (piemēram, smaga nozieguma gadījumā) vai ka spriedums ir tikai rakstveidā un 
tiek nosūtīts nepilngadīgajam ar pasta starpniecību. Turklāt nepilngadīgā klātbūtne ne vienmēr ir obligāta.

Tiesības tikt uzklausītam paredz, ka bērnam tiek sniegta atgriezeniskā saite par lietas iznākumu, kurā 
viņi tiek uzklausīti. Pamatnostādnēs par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu ir noteikts, ka „spriedumiem 
un tiesas nolēmumiem, kas skar bērnus, būtu jābūt pienācīgi argumentētiem, un tie bērniem jāizskaidro 
valodā, ko bērni spēj saprast, jo īpaši gadījumos, kad tiesa nav rīkojusies saskaņā ar bērna viedokli un 
uzskatiem” (49. punkts). Turklāt Pamatnostādnes precizē, ka jebkurā tiesas procedūrā bērna advokātam 
vai citam juridiskajam pārstāvim būtu jādara bērnam zināms un jāizskaidro gala lēmums vai spriedums 
valodā, ko bērns saprot. Bez tam, juridiskajam pārstāvim būtu jāsniedz informācija par pasākumiem, ko 
būtu iespējams veikt, piemēram, pārsūdzību vai neatkarīgu sūdzību izskatīšanas mehānismu izmantošanu 
(75. punkts). Informēšana par lēmumu vai spriedumu un tā izskaidrošana tiek uzskatīta par bērniem 
draudzīgu praksi. Taču šo informāciju jāpapildina ar paskaidrojumiem par pasākumiem, ko bērns turpmāk 
var veikt, piemēram, pārsūdzību.

Eiropas noteikumos par nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, attiecībā uz kuriem tiek piemēroti sodi 
vai piespiedu līdzekļi (ERJO) atrodams līdzīgs noteikums. Lēmumi, ko pieņem (tiesu) iestādes, vienmēr 
jāpasludina rakstveidā. Turklāt lēmuma pieņēmējam ir jāizskaidro procedūras, kādas jāievēro, ja 
nepilngadīgais vēlas iesniegt lēmuma pārsūdzību (skatiet 26., 33.2. un 48.5. noteikumu). Līdz ar to tiek 
nodrošināts, ka nepilngadīgais saņem informāciju, kā rīkoties, ja viņš nepiekrīt pieņemtajam lēmumam.

ATBILSTOŠIE STANDARTI PRAKSĒ: PAMATPRASĪBAS

Kad tiek pieņemts lēmums, kas ir pretrunā ar jaunieša vēlmēm – un juvenālās justīcijas procesos tas notiek 
bieži – ir būtiski, lai viņš saprot, kā lēmums ticis pieņemts, cik lielā mērā viņa viedoklis tika ņemts vērā un 
ko lēmums viņam nozīmē (Archard & Skivenes, 2009). Iznākuma izskaidrošana – piemēram, sprieduma 
– ir ļoti būtiska, jo tā var palīdzēt jaunietim saprast, kādas ir viņa uzvedības sekas, un pieņemt spriedumu.

Iemesli, kas ir lēmuma pamatā, un konkrētā lēmuma saturs jāizskaidro tādā veidā un valodā, ko jaunietis 
saprot. Jaunieši bieži neizprot, kādas konkrētas sekas būs noteiktam lēmumam, īpaši, ja viņi ir pārkāpuši 
likumu pirmo reizi (Plotnikoff & Woolfson, 2002). Piemēram, nepilngadīgajam bieži nav skaidrs, ko nozīmē 
sabiedrībā izciešami soda mēri, t.i., kad viņam tie jāizcieš, kāds būs darbs, kur tas notiks un cik ilgu laiku 
prasīs soda izciešana.

Ja lēmuma pieņēmējs apzinās jaunieša izpratnes trūkumu, speciālistam jānodrošina piemērotāks un bērnam 
draudzīgāks izskaidrojums papildus lēmuma pasludināšanai tikai juridiskos terminos un atsaucoties uz 
atbilstošajiem likuma pantiem. Tādēļ ir ieteicams tikšanos paredzēt ar papildu laiku, lai izskaidrotu lēmuma 
pamatojumu un tā ietekmi uz jaunieti.

Kā jau paskaidrots iepriekšējā apakšnodaļā, pētījumi liecina, ka lēmuma pieņemšanas līmenis ir augstāks, 
ja jaunietis saprot iemeslus, kādēļ pieņemts tieši šāds lēmums (Cashmore & Parkinson, 2007; Schuytvlot, 
1999; Tyler, 2006; 2003). Visaptverošs paskaidrojums par iemesliem, kādēļ pieņemts konkrēts lēmums, 
veicina turpmākas jaunieša pārdomas par savu noziedzīgo uzvedību un labāku ieskatu tajā.

Lēmuma izskaidrošana parāda spēcīgu saikni ar nopietnu bērna viedokļa vērā ņemšanu. Izskaidrojot bērnam 
lēmumu, tajā jāiekļauj arī ietekme, kāda bērna viedoklim ir bijusi uz gala lēmumu. Ārčards (Archard) un 
Skiveness (Skivenes) (2009) atzīmē, ka, ja bērna viedoklis netiek ņemts vērā lēmuma pieņemšanas procesā, 
ir būtiski bērnam izskaidrot iemeslus, kāpēc tas netika darīts. Tādējādi bērns labāk sapratīs konkrētā 
lēmuma pamatojumu.
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KIPRAS NEPILNGADĪGO LIETU TIESNEŠA SPRIEDUMS

Tiesas lēmumi Kiprā tiek uzskatīti par oficiāliem tiesas dokumentiem, tādēļ tiem jābūt rakstveidā. Rakstveidā 
pasludinātā lēmuma valoda, protams, nav bērniem draudzīga. Taču tiesnesis sniedz lēmuma kopsavilkumu 
mutvārdos un tādā veidā, lai to saprot abas iesaistītās puses. Lēmuma rakstveida teksts tiek nodots bērna 
vecākiem, likumīgajam aizbildnim vai advokātam. Tad tas ir vecāku/aizbildņa vai advokāta pienākums izskaidrot 
bērnam lietas detaļas un iznākumu.

KOPSAVILKUMS

Šajā nodaļē tika apskatīti galvenie jautājumi par papildu pasākumiem un atbalstu saistībā ar juvenālās justīcijas 
procesā pieņemtajiem lēmumiem:

- Jaunieša viedoklim jāpiešķir nozīme un tas jāiekļauj pieņemtajos lēmumos.

- Nepilngadīgā uzskatu iekļaušana nozīmē, ka lēmuma pieņēmējs viņu viedokli uztver nopietni, kas savukārt 
ietekmē nepilngadīgā uztveri par pašu procesu un tā iznākumu.

- Lēmumi, kas tiek pieņemti dažādās juvenālās justīcijas procesa stadijās ir jāizskaidro nepilngadīgajiem.

- Jauniešu viedokļa ievērošana un lēmuma izskaidrošana labvēlīgi ietekmē, kā jaunieši uztver procesa un tā 
iznākuma taisnīgumu un veicina viņu reintegrāciju.
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Atbilstošo Bērnu Tiesību Standartu 
Saraksts

STARPTAUTISKIE STANDARTI

Konvencija par bērna tiesībām 1989
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālasamblejas Konvencija par bērna tiesībām, rezolūcija Nr. 44/25 
(1989. gada 20. novembris).

Vispārējais komentārs Nr. 10
Bērnu tiesību komiteja, Vispārējais komentārs Nr. 10 „Bērnu tiesības nepilngadīgo tiesvedības sistēmā”, 
CRC/C/GC/10, 2007. gada 25. aprīlis.

Vispārējais komentārs Nr. 12
Bērnu tiesību komiteja, Vispārējais komentārs Nr. 12 „Bērna tiesības tikt uzklausītam”, CRC/C/GC/12, 
2009. gada 1. jūlijs.

Pekinas noteikumi
Ģenerālasambleja, Apvienoto Nāciju Organizācijas Minimālie standartnoteikumi sakarā ar tiesas spriešanu 
nepilngadīgajiem / ANO Pusaudžu tieslietu administrēšanas Minimālā Standarta noteikumi („Pekinas 
noteikumi”), rezolūcija Nr. 40/33 (1985. gada 29. novembris).

Havannas noteikumi
Ģenerālasambleja, Apvienoto Nāciju Organizācijas noteikumi par nepilngadīgo aizsardzību brīvības 
atņemšanas gadījumā („Havannas noteikumi”), rezolūcija Nr. 45/113 (1990. gada 14. decembris).

Rijādas vadlīnijas
Ģenerālasambleja, Apvienoto Nāciju Organizācijas vadlīnijas nepilngadīgo noziedzības novēršanai („Rijādas 
vadlīnijas”), rezolūcija Nr. 45/122 (1990. gada 14. decembris).

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieslodzīto režīma minimālie standartnoteikumi (Mandelas noteikumi), E/
CN.15/2015/L.6/Rev.1 (2015. gada 21. maijs).

ATBILSTOŠIE EIROPAS STANDARTI

Jauni veidi, kā novērst nepilngadīgo noziedzību, un nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīme 2003
Eiropas Padome, Ministru Komitejas ieteikums dalībvalstīm Nr. Rec (2003)20 par jauniem veidiem, kā novērst 
nepilngadīgo noziedzību, un par nepilngadīgo tiesvedības sistēmas nozīmi (2003. gada 24. septembris).

Eiropas noteikumi saistībā ar mazgadīgiem likumpārkāpējiem, uz kuriem attiecas soda sankcijas 
vai pasākumi 2008
Eiropas Padome, Ministru Komitejas ieteikums dalībvalstīm CM/rec(2008)11 par Eiropas noteikumiem 
saistībā ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, attiecībā uz kuriem tiek piemēroti sodi vai piespiedu 
līdzekļi (2008. gada 5. novembris)
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Pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu 2010
Eiropas Padomes Ministru Komitejas pamatnostādnes par bērniem draudzīgu tiesu sistēmu (2010. gada 17. 
novembris).

CPT Standarti 2015
Eiropas Padome, CPT standarti, 2015 (Rev. 2015)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz 
mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka 
noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2001/220/TI.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz 
advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc 
brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām 
personām un konsulārajām iestādēm.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz 
informāciju kriminālprocesā.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2013/0408 (COD) par procesuālajām garantijām bērniem, 
kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā (2015. gada 16. decembris) (Paredzams, 
ka direktīva tiks pieņemta un stāsies spēkā 2016. gada laikā).

EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESAS TIESU PRAKSE

Bouamar pret Beļģiju: ECT 1988. gada 29. februāra spriedums, nr. 9106/80.

T. pret Apvienoto Karalisti: ECT, 1999. gada 16. decembra spriedums, pieteikums nr. 24724/94.

S.C. pret Apvienoto Karalisti: ECT, 2004. gada 15. jūnija spriedums, pieteikums nr. 60958/00.

Salduz pret Turciju: ECT, 2008. gada 27. novembra spriedums, pieteikums nr. 36391/02.

Panovits pret Kipru: ECT 2008. gada 11. decembra spriedums, nr. 4268/04.

Güveç pret Turciju: ECT, 2009. gada 20. aprīļa spriedums, pieteikums nr. 70337/01.
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UZLABOJOT JUVENĀLĀS JUSTĪCIJAS SISTĒMAS EIROPĀ: 
APMĀCĪBAS SPECIĀLISTIEM (JUST/2013/FRC/AG)

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir sniegt zināšanas speciālistiem, kuri strādā ar bērniem, kas nonākuši 
konfliktā ar likumu, īpaši pievēršoties saskarsmes uzlabošanai ar nepilngadīgajiem. Šajā 
rokasgrāmatā dažādās nodaļās tiek apskatīti temati saistībā ar bērnu likumīgajām tiesībām, 
sarunu tehnikām, saskarsmi, bērnu psiholoģiju un pedagoģiskajām prasmēm. Rokasgrāmatas 
mērķis ir sniegt informāciju un tālākas vadlīnijas ES direktīvas noteikumu ieviešanai. Tiek sniegta 
informācija saistībā ar direktīvas saturu un to, kā ieviest direktīvu saskaņā ar citiem atbilstošajiem 
starptautiskajiem un Eiropas standartiem nepilngadīgo tiesvedībā. Tā ir daļa no mācību materiāla, 
kurā ietilpst rokasgrāmata, metodiskā materiāla speciālistiem un video materiālu komplekta, kurā 
piedalās jaunieši, kas nonākuši konfliktā ar likumu.

Publikāciju Vai mani kāds dzird? Bērnu līdzdalība nepilngadīgo justīcijā: rokasgrāmata, kā padarīt 
Eiropas juvenālās justīcijas sistēmas bērniem draudzīgas sagatavoja Leidenas Universitātes Bērnu 
tiesību fakultāte, un tā ir daļa no Eiropas projekta „Uzlabojot juvenālās justīcijas sistēmas 
Eiropā: apmācības speciālistiem” (“Improving Juvenile Justice Systems in Europe: Training 
for Professionals”) (JUST/2013/FRC/AG), ko vada International Juvenile Justice Observatory 
un īsteno partnerībā ar Ludviga Bolcmana Cilvēktiesību institūtu (Ludwig Boltzmann Institute 
of Human Rights) (Austrija); Cerība bērniem – ANO Bērnu tiesību politikas centru (Hope for 
Children - UNCR Policy Centre) (Kipra); centru Rubikon (Čehija); asociāciju Diagrama (Francija); 
Grieķijas Tieslietu ministriju (Grieķija); Don Calabria institūtu (Itālija); centru Providus (Latvija); 
Direção- Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Reintegrācijas un ieslodzījuma dienestu 
ģenerāldirektorātu) (Portugāle); nodibinājumu Diagrama (Spānija); Iekļaujot jauniešus (Include 
Youth) (Ziemeļīrija, Apvienotā Karaliste); Somijas Mediācijas forumu (Somija) un Korkas 
augstskolu (University College Cork) (Īrija).

Līdzfinansē Eiropas Savienības Pamattiesību un pilsonības programma


