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DIREKTĪVAS NEPILNGADĪGO UN CITU NEAIZSARGĀTU  

PERSONU AIZSARDZĪBAI 

 

Kopš 2013. gada dažādu Prelatūras apgabalu Reģionālie Vikāri, saskaņā ar Ticības 

Mācības kongregācijas vadlīnijām, kas ir iekļautas 2011. gada 3. maija vēstulē, dažādu Bīskapu 

konferenču norādēm un katras valsts likumdošanu, ir izdevuši Normatīvus kā veikt 

izmeklēšanu gadījumos, kad Prelatūras Opus Dei locekļi tiek apsūdzēti seksuālajā vardarbībā 

pret nepilngadīgajiem. 

Nesen pāvests Francisks svinīgi publicēja 2019. gada 26. marta Motu Proprio vēstuli 

par nepilngadīgo un neaizsargāto personu aizsardzību, (pēc kuras uzreiz tika izdots Vatikāna 

pilsētvalsts 2019. gada 26. marta Likums numur CCXCVII, par nepilngadīgo un neaizsargāto 

personu aizsardzību un 2019. gada 26. marta Direktīvas Vatikāna pilsētvalstij par nepilngadīgo un 

neaizsargāto personu aizsardzību) un 2019. gada 7. maija Motu proprio “Vos estis lux mundi”, lai vēl 

vairāk nostiprinātu Baznīcas institucionālo sistēmu un normatīvus, un novērstu un apkarotu 

vardarbību pret nepilngadīgajiem un neaizsargātajām personām. 

Iepazinies ar šo normatīvu saturu un atbalstot to cēlo mērķi, es nosūtu visiem 

Prelatūras locekļiem šīs direktīvas, kurās ir pieņemtas Romas bīskapa dotās norādes un tās 

pielāgotas Prelatūras pastorālā darba specifikai. 

I 

Vispārējie principi 

1. Šajās direktīvās iekļauto līdzekļu un procedūru mērķis ir izveidot un uzturēt vidi, 

kura ir atbildīga un apzinīga jautājumos par nepilngadīgo un neaizsargāto personu tiesībām 

un vajadzībām, vidi, kurā tiek izskausti riski, ka Prelatūras veiktās darbības ietvaros notiktu 

cilvēku ļaunprātīga izmantošana, seksuāla vardarbība vai slikta izturēšanās pret cilvēkiem. 

2. Tādēļ, šīs norādes tiek dotas gan visiem Prelatūras locekļiem, gan arī personām, 

kuras jebkādā veidā sadarbojas ar Prelatūru savās apustuliskajās un kristīgās formācijas 

iniciatīvās. 

3. Šajās direktīvās, visos gadījumos, kad vien lietas būtība to nepadara neiespējamu, 

neaizsargātās personas tiek pielīdzinātas nepilngadīgajiem, pat ja kādu reizi tas netiek skaidri 

precizēts. 

a)  Ar terminu «nepilngadīgais» tiek saprasta jebkura persona, kas ir jaunāka par 

astoņpadsmit gadiem. Nepilngadīgajam tiek pielīdzināta persona, kurai parasti nav 

pilnvērtīgas prāta spējas (skat. m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, 6. panta §1, 1°). 

b)  Ar terminu «neaizsargāta persona» šī reglamenta ietvaros tiek saprasta jebkura 

persona, kas ir slima, kurai ir kādas fiziska vai psiholoģiskas īpašas vajadzības vai 

kurai ir atņemta personiskā brīvība tādā veidā, ka tiek ierobežotas tās spējas 
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pretoties uzbrukumam, ieskaitot arī tos gadījumus, kad personai ir ierobežotas 

spējas saprast notiekošo vai paust savu brīvo gribu (skat. m.p. Vos estis lux mundi, 

1. pants § 2 a, b). 

4. Mērķi un principi, pēc kuriem vadīsies ikviens normatīvs un darbība, kas ir vērsta 

uz to, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret nepilngadīgajiem un neaizsargātajām 

personām Prelatūras darbības laukā ir šādi: 

a)  Mērķi: 

– vairot apziņu par nepilngadīgo un neaizsargāto personu tiesībām un vajadzībām 

un cieņu pret tām; un veicināt atbilstošu formāciju šo personu aizsardzībai; 

– novērst jebkāda veida cietsirdību, fizisku vai psihisku vardarbību, nepieņemšanu, 

atstumšanu, sliktu izturēšanos vai ļaunprātīgu izmantošanu; 

– veidot apziņu par to, ka ir obligāts pienākums paziņot par vardarbību 

kompetentajām autoritātēm un sadarboties ar tām darbībās, kas ir vērstas uz 

vardarbības novēršanu un apkarošanu; 

– efektīvi sodīt jebkuru vardarbību vai sliktu izturēšanos pret nepilngadīgajiem vai 

neaizsargātām personām; 

– piedāvāt upuriem un viņu ģimenēm atbilstošu pastorālo aprūpi, kā piemēram, 

piemērotu medicīnisko, psiholoģisko un juridisko palīdzību, ja tāda ir vajadzīga. 

b)  Rīcības vispārējie principi:                                                                                 

– atzīt to cilvēku, kuri apgalvo, ka viņi ir bijuši upuri, kā arī viņu ģimenes locekļu 

tiesības tikt pieņemtiem, uzklausītiem un saņemt atbalstu. Viņu iesniegtie 

paziņojumi un sūdzības ir atbilstoši jāizskata; 

– garantēt procesā iesaistītajiem likumdošanas normām (CIC 221. kanona § 3) kā arī 

nevainības prezumpcijai un sodu likumības un samērības principiem atbilstošu 

procesa gaitu; 

– nekavējoties aizliedzot pildīt savus pienākumus personai, kura ir apsūdzēta 

vardarbībā pret nepilngadīgo vai citu neaizsargātu personu, piedāvāt šai personai 

pienācīgu atbalstu tās psiholoģiskai un garīgai rehabilitācijai, kā arī sociālās 

reintegrācijas iespēju; 

– darīt visu iespējamo, lai atjaunotu netaisnīgi apsūdzēto personu reputāciju. 

5. Prelatūras autoritātes ir atbildīgas par to, lai pret personām, kuras apgalvo, ka ir 

cietušas, un viņu ģimenes locekļiem izturas ar pienācīgo cieņu. Jo īpaši tām ir jāpiedāvā: 

a)  laipna uzņemšana, uzklausīšana un aprūpe, tai skaitā ar speciālo dienestu 

starpniecību, ja ir tāda vajadzība;  

b)  garīgā aprūpe; 

c)  ārstnieciska, terapeitiska un psiholoģiska palīdzība, ja tāda ir vajadzīga. 

6. Ir jāaizsargā iesaistīto personu labā slava, privātums un datu konfidencialitāte. 
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II 

Preventīvās normas 

7. Apustuliskās iniciatīvas, kas tie veiktas ar Prelatūras pastorālo atbalstu (skat. Statuta, 

121. numurs) un kurās piedalās nepilngadīgie vai neaizsargātas personas, ir jāīsteno obligāti 

ievērojot šo personu aizsardzībai paredzētos labas prakses reglamentus un direktīvas. 

8. Saskaņā ar Motu Proprio “Vos estis lux mundi” 2. pantu, Prelatūrā ir jāievieš 

nepilngadīgo aizsardzības Koordinatora amats ar šādām funkcijām un pienākumiem: 

1º  Pieņemt tieši no iespējamā upura vai trešajām personām jebkura tipa sūdzību vai 

paziņojumu par rīcību, uz kuru attiecas šīs direktīvas. Pēc tam sūdzības 

iesniedzējam un attiecīgajā gadījumā iespējamajam upurim ir jāizsniedz 

apstiprinājums par sūdzības/paziņojuma saņemšanu. 

2º  Ievākt visus nepieciešamos datus, lai varētu identificēt apsūdzēto un iespējamos 

upurus, kā arī jebkuru turpmāko informāciju, kas ir saistīta ar pieminētajiem 

nodarījumiem un cietušajām personām. 

3º  Sniegt padomu paziņojuma iesniedzējam un, attiecīgajā gadījumā, iespējamajam 

upurim par procedūras gaitu gan Baznīcas, gan valsts iestāžu virzītajā procesā. 

4º  Sniegt sākotnējo palīdzību iespējamajiem upuriem ar iejūtīgu personisko klātbūtni. 

5º  Mutiska paziņojuma gadījumā viss ziņotājā teiktais ir jāieprotokolē, lai ziņotājs to 

apstiprinātu ar savu parakstu. Turklāt, veikto darbību apstiprināšanai un fiksēšanai 

tiks iesaistīts kanonisks notārs. 

6º  Nosūtīt Reģionālajam Vikāram paziņojuma aktu un veikto darbību protokolus, to 

veicot ātri un diskrēti, saglabājot dokumentālu pierādījumu par veikto nosūtījumu 

un nosūtīšanas datumu. Par šo nosūtīšanu tiek paziņots sūdzības iesniedzējam.  

7º  Glabāt amata noslēpumu saskaņā ar CIC 1455. kanona § 3. 

8º  Regulāri informēt Reģionālo Vikāru par paveiktajām darbībām. 

9. Katram Reģionālajam Vikāram viņam uzticētā apgabala robežās ir jāieceļ 

nepilngadīgo un neaizsargāto personu aizsardzības Koordinators, vai vismaz 

Palīgkoordinators, kurš Vikāram palīdzēs īstenot šīs direktīvas un nepieciešamības gadījumā 

viņu aizstās, kā arī Konsultatīvā komiteja vismaz piecu personu sastāvā. Koordinators 

veicinās nepieciešamos preventīvos un izglītojošos pasākumus, lai novērstu noziedzīgus 

nodarījumus darbā ar nepilngadīgajiem. Tāpat viņa īpašs pienākums ir pieņemt un būt līdzās 

personām, kuras apgalvo, ka ir kļuvušas par ļaunprātīgas izmantošanas, seksuālas vardarbības 

vai sliktas izturēšanās upuriem, kā arī viņu ģimenes locekļiem.  

10. Pirms personu nozīmēšanās, kuras strādās ar nepilngadīgajiem vai neaizsargātām 

personām apustuliskajās iniciatīvās, kas tiek veiktas ar Prelatūras pastorālo atbalstu, pat ja 

runa ir tikai par gadījuma rakstura sadarbību : 
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a)  Atbilstošā izmeklēšanā ir jāizvērtē kandidātu piemērotība darbam ar šādām 

personām un ir jāpārbauda, vai nav iepriekšēja sodāmība par spēkā esošās 

likumdošanas pārkāpumiem.  

b)  Ar vispiemērotākajiem līdzekļiem kandidātiem tiek sniegta atbilstoša izglītošana, 

lai viņi varētu atpazīt, identificēt un novērst ļaunprātīgas izmantošanas un 

seksuālās vardarbības riskus. 

III 

Uzvedības normas 

11. Apustuliskajās iniciatīvās, kurās piedalās nepilngadīgie, dalībnieku aizsardzība ir 

pirmā prioritāte. Tādējādi, veicot šādas aktivitātes, Prelatūras locekļiem un viņu 

līdzstrādniekiem ir: 

–  jābūt apdomīgiem un cieņpilniem, strādājot ar nepilngadīgajiem; 

–  jāsniedz viņiem priekšzīmīgas uzvedības paraugs; 

–  jāpaliek vienmēr citu personu redzes laukā, kad tie atrodas ar nepilngadīgajiem; 

–  jāinformē atbildīgās personas par jebkuru iespējami bīstamu uzvedību, ko viņi 

novēro; 

–  jāciena nepilngadīgo konfidencialitātes sfēra; 

–  jāinformē vecāki vai aizbildņi par piedāvātajām aktivitātēm un plānotajām 

metodēm; 

–  jāievēro nepieciešamo apdomību, sazinoties ar nepilngadīgajiem, t.sk., izmantojot 

tālruni un sociālos tīklus; 

–  jāveic aktivitātes telpās, kas ir atbilstošas nepilngadīgo vecumam un attīstības 

posmam, īpaši rūpīgi nodrošinot to, lai cik vien iespējams nepilngadīgie nevarētu 

nonākt un palikt tādās vietās, kas ir ārpus redzeslauka vai netiek kontrolētas; 

–  jānovērš jebkurš neatbilstošs vai nevajadzīgs fizisks vai verbāls kontakts, kurš 

varētu tikt uztverts divdomīgi (glāsti, skūpsti vai apkampieni, kuri nebūtu 

apdomīgi vai pamatoti, vai kurus varētu nepareizi interpretēt). 

12. Prelatūras locekļiem un personām, kurām ir atļauts līdzdarboties Prelatūras 

apustuliskajās iniciatīvās, kurās piedalās nepilngadīgie un citas neaizsargātas personas, ir 

stingri aizliegts: 

–  sodīt citus ar jebkāda veida miesassodiem; 

–  izveidot ar kādu no personām, kuras ir šo normatīvu objekts, ciešākas attiecības 

nekā ar pārējām; 

–  atstāt jebkuru no šīm personām situācijā, kas varētu izraisīt tai fizisku vai mentālu 

kaitējumu; 
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–  izturēties pret tām aizvainojošā veidā; 

–  veikt nepiemērotas vai seksuāli pavedinošas darbības, vai iesaistīties tajās; 

–  diskriminēt jebkuru personu, kas ir šo normatīvu objekts, vai arī daļu no tām; 

–  lūgt kādai no šīm personām, lai tā glabā noslēpumu; 

–  tiešā veidā dāvināt kādai no personām, kuras ir šo normatīvu objekts, dāvanas, 

kuras diskriminē pārējās; 

–  pārvadāt transportlīdzeklī kādu no minētajām personām bez cita cilvēka 

klātbūtnes; 

–  fotografēt vai filmēt kādu no personām, kuras ir šo normatīvu objekts, bez tās 

vecāku vai, attiecīgajā gadījumā, aizbildņu rakstiskas piekrišanas; 

–  publicēt vai izplatīt internetā vai sociālajos tīklos attēlus, kuros var atpazīt kādu no 

personām, kuras ir šo normatīvu objekts, bez tās vecāku vai, attiecīgajā gadījumā, 

aizbildņu rakstiskas piekrišanas; 

–  sazināties ar kādu no minētajām personām, tajā skaitā pa tālruni vai sociālajos 

tīklos, bez tās vecāku vai, attiecīgajā gadījumā, aizbildņu piekrišanas. 

13. Jebkura nepiemērota vai uzmācīga uzvedība, kurā var būt iesaistīta kāda no 

personām, kuras ir šo normatīvu objekts, pat ja tā nav īpaši smaga rakstura, ir jārisina ātri, 

piesardzīgi, apdomīgi un delikāti, nekavējoties informējot par to attiecīgos vecākus vai 

aizbildņus. 

14. Lai nepilngadīgie vai citas neaizsargātas personas varētu piedalīties aktivitātēs, kas 

ietilpst Prelatūras pastorālās darbības laukā, ir obligāti jāsaņem vecāku vai aizbildņu rakstiska 

piekrišana. Organizatoriem ir jāizsniedz vecākiem vai aizbildņiem informācija par 

piedāvātajām aktivitātēm, kā arī par atbildīgo personu vārdiem un kontaktinformāciju. 

Atļaujas, kuras satur konfidenciālu informāciju, ir jāuzglabā, ievērojot datu aizsardzības 

noteikumus.  

IV 

Sūdzību pieņemšana 

15. Cilvēkiem, kuri apgalvo, ka tie ir cietuši no kādiem no šajās direktīvās minētajiem 

vardarbības veidiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem, ir tiesības tikt pieņemtiem, uzklausītiem 

un saņemt atbalstu. Reģionālajam Vikāram, tiešā veidā vai ar nepilngadīgo aizsardzības 

Koordinatora starpniecību, viņi ir jāuzklausa, sniedzot viņiem garantijas, ka situācija tiks 

risināta likumdošanas norādītajā veidā; parūpējoties, lai viņiem tiktu piedāvāta atbilstoša 

garīgā aprūpe; un aizsargājot viņu labo slavu, kā arī personas datu konfidencialitāti. 

Reģionālais Vikārs var uzticēt cietušo personu un viņu ģimenes locekļu garīgo aprūpi 

kvalificētam priesterim. 

16. Vajadzības gadījumā šīm personām ir jāpiedāvā ārstnieciskā, psiholoģiskā un 

sociālā palīdzība, kā arī juridiska satura informācija. 
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17. Nepārkāpjot Sakramentālo zīmogu, Prelatūras locekļiem un līdzstrādnieki, kuriem 

ir ziņas vai pamatotas aizdomas, ka kāds nepilngadīgais vai neaizsargāta persona varētu būt 

upuris kādam no šajā dokumentā aprakstītajiem nekrietnās rīcības veidiem, par to ir jāziņo 

Reģionālajam Vikāram tiešā veidā vai ar nepilngadīgo aizsardzības Koordinatora 

starpniecību.  

18. Kad nav nepārprotami redzams, ka sūdzības vai paziņojumi ir nepamatoti, 

Reģionālajam Vikāram ir jāaizliedz iespējamajam vainīgajam piedalīties Prelatūras 

apustuliskajās aktivitātēs uz laiku, kamēr notiek gadījuma izmeklēšana, kurā tiks noteikts 

apsūdzētā galīgais statuss. 

19. Ja vien netiek pārkāpta garīgās vadības konfidencialitāte, lauzts Grēksūdzes 

sakramentālais zīmogs vai arī tas ir kāds cits no gadījumiem, par kuriem ir runa CIC 1548. 

kanona § 2, saskaņā ar spēkā esošo valsts un kanonisko likumdošanu ir jāinformē valsts tiesu 

iestādes par apsūdzībām seksuālajā vardarbībā pret nepilngadīgajiem, kuras tiek atzītas par 

ticamām.  

Šīs tiesības un pienākums informēt ir jāievēro vienmēr. Neviena iemesla dēļ nedrīkst 

traucēt iespējamajam upurim vai viņa ģimenes locekļiem iesniegt sūdzību par notikušo 

gadījumu valsts tiesībsargājošajām iestādēm. Gluži otrādi, - Koordinatoram ir jāinformē 

iespējamais upuris vai viņa vecāki vai aizbildņi par šīm tiesībām un pienākumu, un ir jāmudina 

viņi tos īstenot. 

Ja no iespējamā upura vai viņa likumīgajiem pārstāvjiem tiek saņemts rakstisks un 

juridiski pamatots iebildums pret sūdzības iesniegšanu, vai arī viņi atsakās šo iebildumu 

formulēt rakstiski, Reģionālajam Vikāram ir jārīkojas tā, kā nosaka valsts normatīvie akti. 

Jebkurā gadījumā viņš lūgs Konsultatīvajai komitejai izteikt savu viedokli un, ja Vikārs atzīst, 

ka tas ir nepieciešams iespējamā upura vai citu nepilngadīgo aizsardzībai, viņam ir jāinformē 

valsts tiesībsargājošās iestādes par saņemto sūdzību vai paziņojumu. 

V 

Sūdzību izmeklēšana 

20. Neatkarīgi no valsts iestāžu veiktajām izmeklēšanām, Reģionālais Vikārs, tajos 

gadījumos, kas ir viņa kompetencē, saskaņā ar CIC 1717. kanonu uzticēs sākotnējo 

izmeklēšanu ar vislielāko rūpību veikt sava apgabala Tiesībsargam vai kādam sevis ieceltam 

pārstāvim, vai arī, ja iepriekšminētie varianti nav iespējami, viņam tā ir jāveic pašam.  

21. Izmeklēšanas laikā starp citām lietām, kas varētu būt svarīgas, ir jānoskaidro viss 

iespējamais par noziedzīgo nodarījumu, kas tiek izmeklēts, un tā apstākļiem, cietušo personu 

personas dati un vecums, nodarītais kaitējums un nodarījuma iespējamā saistība ar 

sakramentālo sfēru. Var savākt dokumentus, pierādījumus un liecības no jomām un vidēm, 

kur ir darbojusies apsūdzētā persona. Lietas izmeklētājs var izmantot arī viņam pieejamos 

civilajā jomā apkopotās ekspertu sniegtās deklarācijas, liecības, dokumentus un paziņojumus, 

kā arī jebkuru valsts tiesībsargājošo iestāžu spriedumus un lēmumus, kas ir saistīti ar 

izmeklētajiem nodarījumiem. Šim nolūkam Reģionālais Vikārs, ja viņš to atzīst par pareizu, 
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var apturēt kanoniskās tiesas darbību līdz valsts tiesībsargājošo iestāžu izmeklēšanas 

pabeigšanai. 

 

22. Sākotnējās izmeklēšanas gaitā ir jācenšas: 

a)  papūlēties, lai katra iesaistītā persona atgūtos gan garīgi, gan psiholoģiski; 

b)  nekavējoties un attiecīgajam gadījumam atbilstošā veidā saņemt deklarāciju no 

personas, kura figurē kā upuris; 

c)  izskaidrot personai, kura figurē kā upuris, vai tās pārstāvjiem kādas ir tās tiesības 

un kā tās īstenot, tai skaitā iespēju iesniegt pierādījumus un lūgt, lai tā tiktu 

uzklausīta tiešā veidā vai ar starpnieka palīdzību; 

d)  informēt šīs pašas personas, ja tās to lūdz, par izmeklēšanas slēdzienu un tālāko 

notikumu attīstību; 

e)  dot padomu ievainotajai persona, lai tā izmanto valsts un Baznīcas speciālistu 

palīdzību; 

f)  pasargāt ievainoto personu un tās ģimenes locekļus no jebkāda veida iebiedēšanas 

un represijām; 

g)  aizsargāt iesaistīto personu labo slavu, privātumu un personas datu 

konfidencialitāti. 

23. Vienmēr ir jānodrošina nevainības prezumpcija un ir jānovērš iespēja, ka tiktu 

apdraudēta apsūdzētās personas reputācija. Ja vien nepastāv nopietni apstākļi, kuru dēļ to 

nevajadzētu darīt, apsūdzētajai personai pēc iespējas ātrāk ir jāpaziņo par uzsākto 

izmeklēšanu un tās iemesliem. Šī persona ir jāiedrošina izmantot valsts un kanonisko tiesību 

konsultantu palīdzību. Tāpat tai ir jāpiedāvā garīgā un psiholoģiskā palīdzība. 

24. Kad pastāv nopietni iemesli domāt, ka pārkāpumi var atkārtoties, nekavējoties ir 

jālieto atbilstoši piesardzības līdzekļi saskaņā ar Baznīcas likumdošanu. 

25. Ja izmeklēšana apstiprina kaut vai tikai ticamību iespējai, ka ir noticis pārkāpums, 

kura dēļ izmeklēšana tika uzsākta, Reģionālajam Vikāram ir jāuzsāk kanoniskais process 

saskaņā ar Baznīcas likumdošanu un jāinformē kompetentās valsts tiesībsargājošās iestādes. 

Ja izmeklēšana apsūdzību neapstiprina, Reģionālajam Vikāram ir jāizdod dekrēts ar 

pamatojumu, kāpēc lietas materiāli tiek ievietoti arhīvā, saglabājot slepenajā arhīvā 

dokumentāciju, kas apliecina veiktās darbības un pieņemtā lēmuma pamatojumu. Ja 

apsūdzētais ir klēra kārtas pārstāvis, pat ja tiek nolemts lietu nodot arhīvā, ir jāinformē Ticības 

Mācības kongregācija (skat. Normas de gravioribus delictis, 6. un 16. pants), kurai domāto 

materiālu Reģionālais Vikārs nosūta uz Prelatūras Kūriju, iekļaujot tajā pēc iespējas 

autentiskāku veiktās izmeklēšanas dokumentu un attiecīgā dekrēta kopiju.  

26. Ikvienai personai, kura ir atzīta par vainīgu vardarbības noziegumā pret 

nepilngadīgo vai neaizsargātu personu, tiek aizliegts turpināt pildīt tās pastorālos vai 
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apustuliskos amatus un pienākumus. Taču, tai tiek piedāvāts pienācīgs atbalsts psiholoģiskajai 

un garīgajai rehabilitācijai, kā arī tās sociālajai reintegrācijai. 

27. Lai īstenotu šo direktīvu savā apgabalā, ikviens Reģionālais Vikārs pārskatīs un 

izdos no jauna sava apgabala Reglamentu nepilngadīgo aizsardzībai, ievērojot reglamenta 

paraugu, kas tiek pievienots šīm direktīvām, vietējās Bīskapu konferences dotās norādes un 

spēkā esošo valsts likumdošanu. 

 

 

Romā, 2020. gada 22. februārī 


