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IZMEKLĒŠANAS,  

KAS TIEK VEIKTA SŪDZĪBU UN CITU PAZIŅOJUMU GADĪJUMOS PAR 
SEKSUĀLO VARDARBĪBU PRET NEPILNGADĪGAJIEM PRELATŪRAS OPUS DEI LATVIJĀ 

ĪSTENOTAJĀS APUSTULISKAJĀS UN KRISTĪGI IZGLĪTOJOŠAJĀS AKTIVITĀTĒS, 
REGLAMENTS 

PRIEKŠVĀRDS 

1. pants 

§ 1 Katoliskā Baznīca, un līdz ar to arī Svētā Krusta un Opus Dei prelatūra Latvijā (turpmāk – 

Prelatūra), jebkura veida vardarbību pret nepilngadīgajiem uzskata par smagu pārkāpumu 

pret Dievu, jo tā apvaino Viņa attēlu visneaizsargātākajās personās, tajās, kuras Viņš mīl 

visvairāk, un tās ievaino, atstājot ļoti grūti dziedējamas brūces, nožēlojamā veidā sabradājot 

ticības un kristīgās dzīves galvenos aspektus. Šāda veida noziegumi jo īpaši ir nepieņemami, 

ja tos izdara personas, kuras ir uzņēmušās pienākumu palīdzēt citiem sekot Jēzum Kristum 

un viņa mācībai, - personas, kurām vajadzētu sniegt uzticamu liecību par Dieva mīlošajām 

rūpēm, kuras Viņš sniedz saviem vismazākajiem. Šo iemeslu dēļ Baznīca pieliek pūles, lai 

novērstu šādu rīcību, un gadījumos, kad par spīti visam tas notiek, ar bardzību vēršas pret 

tiem, kas tā ir rīkojušies, gan uzliekot sodu, gan ar citiem pastorāliem līdzekļiem, jo «efektīva 

nepilngadīgo aizsardzība un pienākums nodrošināt viņiem cilvēcisko un garīgo attīstību 

atbilstoši viņu cilvēciskajai cieņai ir neatņemama Evaņģēlija vēsts sastāvdaļa, ko Baznīca un 

visi tās locekļi ir aicināti izplatīt pasaulē» (Pāvesta vēstule Romas Kūrijas iekšējai lietošanai 

(Hirogrāfs) par Pontifikālās komisijas nepilngadīgo aizsardzībai dibināšanu, 2014. gada 22. 

martā). 

§ 2 2018. gadā šim Prelatūras reģionālajam apgabalam tika izdots nepilngadīgo aizsardzības 

reglaments, saskaņā ar Ticības Mācības kongregācijas norādēm, kuras ir iekļautas 2011. gada 

3. maija cirkulārā, kurš nosaka, ka bīskapiem un viņiem līdzvērtīgajiem Baznīcas 

struktūrvienību pārvaldniekiem ir jāierosina atklātas un saskaņotas procedūras, kuras izvērtē 

sūdzības un cita veida paziņojumus par seksuālas vardarbības noziegumiem pret 

nepilngadīgajiem, kuros tiek apsūdzēti klēram piederošie. Pēc tam, kad tika izdota 

Apustuliskā vēstule motu proprio (turpmāk – m. p.) “Vos estis lux mundi” (turpmāk – VELM), 

2020. gada 22. februārī Opus Dei Prelāts izdeva Direktīvas, kas ir vērstas pret visa veida 

ļaunprātīgu izmantošanu, kurās viņš nosaka Prelatūrai pamatnostādnes nepilngadīgo un 

visneaizsargātāko personu aizsardzībai, kuras Pāvests Francisks norādīja Vatikāna 

Pilsētvalstij 2019. gada 26. martā izdotajos normatīvos (turpmāk – Prelāta Direktīvas). 

Izpildot minētajās Direktīvās noteikto uzdevumu, Prelatūras Reģionālais Vikārs Latvijā ir 

iesniedzis šo Reglamentu, lai tas tiktu pielāgots vietējiem apstākļiem tik lielā mērā, lai tas 

atbilstu Latvijas bīskapu konferences un Valsts likumdošanas prasībām. 

 

 

I DAĻA 
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NOTEIKUMU DABA UN PIEMĒROŠANAS JOMA 

2. pants 

Šis reglaments attiecas uz sūdzībām un cita veida paziņojumiem (skat. 1717. kanonu § 1. 

Kanonisko Tiesību Kodeksā, turpmāk – CIC) par iespējamu vardarbību vai sliktu izturēšanos 

pret nepilngadīgajiem, kuru izmeklēšana ir Reģionālā Vikāra kompetencē, tas ir, kad iespējamos 

noziedzīgajos nodarījumos tiek apsūdzētas personas, kuras brīdī, kad tiek izteikta apsūdzība vai 

paziņojums, ir pakļautas minētās autoritātes jurisdikcijai tāpēc, ka viņi ir Prelatūras locekļi – klēra 

pārstāvji vai laji. 

§ 1 Noteikumu piemērošanas joma pret Prelatūras locekļiem lajiem attiecas tikai uz tiem 

gadījumiem, kuros iespējamā sūdzība tiek izteikta par rīcību, kura ir izdarīta, pildot 

Reģionālā Vikāra pakļautībā Prelatūras apustuliskās aktivitātes, kurās tiek sniegta kristīgā 

izglītība vai garīgā vadība. 

§ 2 Ja ir runa par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, ko ir izdarījuši klēra pārstāvji brīžos, 

kad viņi pildīja diecēzes autoritātes likumīgi uzliktos pienākumus, ir jārīkojas ciešā saskaņā 

ar šo autoritāti. 

3. pants 

Gadījumos, kad apsūdzības tiek izvirzītas garīdzniekiem, kuri nav inkardinēti Prelatūrā, vai citu 

konsekrētās dzīves institūtu locekļiem par laiku, kad viņi piedalījās kādā Prelatūrai uzticētā vai 

tās vadītā apustuliskajā vai kristīgi izglītojošajā aktivitātē, tiek piemērots šī reglamenta 33. pants. 

4. pants 

Kad šajā reglamentā tiek pieminēta “vardarbība” vai “vardarbība vai slikta izturēšanas”, minētie 

termini ietver sevī rīcības veidus, par kuriem ir runa Prelāta Direktīvās, nevis tikai seksuālu 

vardarbību.  

§ 1 Saskaņā ar m. p. Sacramentorum sanctitatis tutela (turpmāk – SST) 6. pantu šajā reglamentā ar 

“seksuālu vardarbību” tiek saprasts noziegums pret sesto bausli, ko ir izdarījis klēra 

pārstāvis ar personu, kas ir jaunāka par 18 gadiem; kā arī pornogrāfisku attēlu, kuros ir 

redzamas personas, kas ir jaunākas par 14 gadiem, iegūšana, uzglabāšana vai izplatīšana ar 

mērķi apmierināt seksuālo iekāri, ja to ir veicis klēra pārstāvis jebkādā veidā un ar jebkādiem 

līdzekļiem. Apustuliskās vēstules m. p. VELM, 1. panta § 1 nosaka, ka gadījumos, kad 

sūdzības vai cita veida paziņojumi ir par tādiem rīcības viediem kā: a) piespiešana piedalīties 

seksuāla rakstura darbībās, lietojot vardarbību, draudus vai ļaunprātīgi izmantojot autoritāti; 

b) seksuāla rakstura darbību īstenošana ar nepilngadīgo vai neaizsargātu personu; c) 

pornogrāfisku materiālu, kurā ir attēloti bērni, izgatavošana, publiska izrādīšana, turēšana 

īpašumā vai izplatīšana, tai skaitā arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, kā arī piespiest 

vai iesaistīt nepilngadīgo vai neaizsargātu personu piedalīties pornogrāfiskās izrādēs, ir 

jārīkojas saskaņā ar seksuālās vardarbības gadījumiem noteikto procedūru. 

§ 2 Ar terminu «nepilngadīgais» tiek saprasta jebkura persona, kas ir jaunāka par astoņpadsmit 

gadiem. Nepilngadīgajam tiek pielīdzināta persona kurai ilgstoši piemīt nepilnīgas prāta 

spējas (skat. SST, 6. panta § 1, 1°). 
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§ 3 Ar terminu «neaizsargāta persona» tiek saprasts, šī reglamenta izpratnē, jebkura persona, kura 

ir slima, kurai ir kāda fiziska vai psiholoģiska īpašā vajadzība, vai ir atņemta personas brīvība 

tādā veidā, ka tiek ierobežotas tās spējas pretoties uzbrukumam, ieskaitot arī tos gadījumus, 

kad personai ir ierobežotas spējas saprast notiekošo vai paust savu brīvo gribu (skat. VELM, 

1. panta § 2 a-b). 

5. pants 

Gadījumos, kad ir runa par sūdzībām vai cita vieda paziņojumiem par iespējamiem vardarbības 

aktiem, kurus ir izdarījušas personas, kuras, būdamas vai arī nebūdamas Prelatūras locekļi laji, 

strādā kā atalgoti darbinieki vai brīvprātīgie organizācijās vai projektos, kuros Prelatūra ir 

atbildīga par garīgo vadību, taču apsūdzētās personas ieņem amatus un izpilda pienākumus, 

kurus tām nav uzticējušas Prelatūras autoritātes, tad, ievērojot vienošanos, kas ir noslēgta starp 

Prelatūru un attiecīgo organizāciju vai projektu, par kuru ir runa, Vikārs rīkojas saskaņā ar šī 

reglamenta 31. pantu un saņemto informāciju paziņo attiecīgajai organizācijai, lai tā rīkotos 

saskaņā ar savu nepilngadīgo aizsardzības reglamentu. 

6. pants 

Gan iepriekš minētajos gadījumos, gan gadījumos, kad tiek iesniegtas  sūdzības vai cita veida 

paziņojumi par vardarbību, ko ir izdarījuši Prelatūras locekļi laji, pildot savus profesionālos vai 

specifiskos darbus, šie nodarījumi ir jāizmeklē, lai pieņemtu disciplinārus vai cita veida lēmumus 

attiecībā uz personu, par kuru ir runa, ja tas ir Prelatūras loceklis. 

7. pants 

Kad izmeklēšana tiek veikta pēc paziņojumiem par īpaši smagiem Dieva vai Baznīcas likumu 

pārkāpumiem, kuri nav klasificēti kā konkrēts kanonisko tiesību pārkāpums, un apstākļi spiež 

novērst vai mazināt skandālu, Reģionālais Vikārs, saskaņā ar CIC 1319. kanonu, var izdot pavēli, 

lai minētā persona pārtrauc šādu darbību, ieviešot noteiktu sodu, kāds tai tiks uzlikts 

nepaklausības gadījumā, ieskaitot latae sententiae, ja Vikārs to atzīst par piemērotu. Ja Vikārs atzīst, 

ka šāds preventīvais pasākums būtu novēlots vai nepietiekams, viņš, saskaņā ar šo reglamentu, 

var ierosināt sākotnējo izmeklēšanu un, attiecīgajā gadījumā, tai sekojošo kriminālprocesu vai 

tiesvedības procedūru, lai sodītu šādu rīcību saskaņā ar CIC 1399. kanonu. 

II DAĻA 

ATBILDĪGĀ BAZNĪCAS IESTĀDE UN ATBALSTA STRUKTŪRAS 

1. nodaļa 

Atbildīgā Baznīcas iestāde 

8. pants 

Baznīcas iestāde, kura ir atbildīga par izmeklēšanu, par kuru ir runa šajos noteikumos, ir 

Prelatūras Reģionālais Vikārs (turpmāk – Vikārs), kuram ir šī Prelatūras apgabala ordinārija 

pilnvaras (skat. “Prelatūras Opus Dei statūti (Estatutos de la Prelatura del Opus Dei)” (turpmāk – 

Statuta) 151. numura § 1). 
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9. pants 

Lai gan, saskaņā ar šiem noteikumiem, citas personas palīdz izmeklēšanā un pauž savu viedokli, 

tās nevar aizvietot Vikāra spriešanas varu. 

10. pants 

Saskaņā ar m. p. VELM 2. panta § 3, Prelatūras Ordinārijs, kurš saņem paziņojumu par iespējamo 

gadījumu, kad Prelatūrai piederīgs klēra pārstāvis ir pieļāvis kādu no šiem pārkāpumiem, to 

nekavējoties nosūtīs tās diecēzes Ordinārijam, kuras teritorijā notika pārkāpums, un saskaņos ar 

viņu šī gadījuma izskatīšanas veidu.  

11. pants 

Seksuālās vardarbības izskatīšana par pārkāpumiem, ko ir izdarījis klēra pārstāvis, ir rezervēta 

Ticības Mācības kongregācijas kompetencei (skat. SST, 6. panta § 1), tādēļ pēc tam, kad ir 

pabeigta sākotnējā izmeklēšana, darba rezultāti ir jānosūta tai, arī tajos gadījumos, kad ir 

pieņemts lēmums sūdzību noraidīt. 

2. nodala 

Konsultatīvā komiteja 

12. pants 

Noteikumi paredz izveidot Konsultatīvo komiteju kā Vikāra konsultatīvo orgānu jautājumos, 

kas ir saistīti ar sūdzībām un citiem paziņojumiem par Prelatūras locekļu vardarbību. Šīs 

komitejas kompetencē ir šādas: 

§ 1 Pārskatīt šos Izmeklēšanas Reglamentu un ieteikt nepieciešamo aktualizēšanu. 

§ 2 Konsultēt Vikāru sūdzību un citu paziņojumu izvērtēšanā, kad rodas šaubas par to 

ticamību, kā arī Vikāram nosakot nepieciešamību piemērot katrā no gadījumiem kādu no šī 

reglamenta 35. panta § 4 norādītajiem preventīvajiem pasākumiem.  

§ 3 Konsultatīvās komitejas locekļiem ir obligāts pienākums glabāt amata noslēpumu un 

rīkoties saskaņā ar to, kas ir noteikts CIC 1455. kanonā. Vienmēr aizsargājot noslēpumu un 

privātās dzīves neaizskaramību, Vikārs var lūgt izteikt viņu viedokli par šādiem jautājumiem: 

iespējamajiem pastorālās un specializētās palīdzības un atbalsta veidiem cietušajām 

personām konkrētos gadījumos, t. sk. arī personai, kura ir apsūdzēta vai par kuru tiek veikta 

izmeklēšana; veidiem, kā atvieglot viņiem medicīniskās un sociālās palīdzības saņemšanu; 

kā viņiem darīt zināmas viņu tiesības un kā tās izmantot; kā atvieglot viņu nokļūšanu pie 

attiecīgajām autoritātēm; kā aizsargāt viņu publisko tēlu un privātumu; utt. Tas viss tiek 

vienmēr darīts, ievērojot ieinteresēto personu domas un vajadzības. 

§ 4 Sniegt padomus Vikāram vai izmeklētājam gadījumos, kad viņi to uzskata par nepieciešamu, 

par jautājumiem, kas uzrodas darba gaitā un ir komitejas locekļu izglītības un prasmju 

kompetencē. Šajos gadījumos konsultācijas tiek veiktas, novēršot identitātes un 

konfidenciālo personas datu atklāšanu. 

§ 5 Ja komitejas locekļi saņem informāciju vai sūdzības pret Prelatūras locekļiem par iespējami 

veiktu vardarbību, Viņi nekavējoties tās jāpaziņo Koordinatoram. 
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13. pants 

Konsultatīvās komitejas sastāvā jābūt ne mazāk par pieciem locekļiem. Viņiem ir jābūt ar 

nevainojamu reputāciju un izcilām spriešanas spējām. Lielākajai daļai no viņiem ir jābūt 

ticīgajiem lajiem, vīriešiem un sievietēm. Par prezidentu ir jāieceļ Prelatūras priesteris ar vairāku 

gadu pastorālo pieredzi un izcilām spriešanas spējam; un vismaz vienam loceklim ir jābūt ar 

pieredzi vardarbības vai uzmākšanās pret nepilngadīgajiem lietu risināšanā. 

§ 1 Cik vien tas ir iespējams, ir jārūpējas, lai starp Komitejas locekļiem būtu profesionāļi šādās 

jomās: kanoniskajās tiesībās (skat. Šī reglamenta 50. pantu un CIC 1718. kanona § 3), 

krimināltiesībās vai civiltiesībās, psiholoģijā, morālteoloģijā vai ētikā . 

§ 2 Vikārs ieceļ Konsultatīvās Komitejas locekļus uz pieciem gadiem un viņu pilnvaras pēc šī 

posma beigšanās var pagarināt uz nākamajiem pieciem gadiem. Vikārs drīkst lūgt jebkuram 

savas Padomes loceklim piedalīties Konsultatīvās komitejas sanāksmēs. 

§ 3 Komiteja, ievērojot tās prezidenta noteikto darba kārtību, sapulcējas tik bieži, cik 

nepieciešams, lai varētu pildīt savas funkcijas, kā arī vienmēr, kad to sapulcina Vikārs. 

3. nodaļa 

Nepilngadīgo aizsardzības koordinators 

Art. 14 

Īstenojot arī VELM 2. panta § 1 noteikto, saskaņā ar Prelāta Direktīvu 8. pantu Vikārs ieceļ 

Nepilngadīgo aizsardzības koordinatoru (turpmāk – Koordinators), kura pienākums ir pieņemt 

sūdzības vai paziņojumus par vardarbību pret nepilngadīgajiem. Koordinatoram nav aizliegts 

būt arī Konsultatīvās komitejas loceklim, taču tas nav nepieciešams. Jebkurā gadījumā, 

Prelatūras loceklim, kurš tiek iecelts šajā amatā, ir jābūt vismaz 10 gadu stāžam Prelatūrā 

un reputācijai, ka viņš ir priekšzīmīgs savā kristīgajā dzīvē un izceļas ar gudrību, līdzjūtību, 

izglītību un citām īpašībām, kuras ir minētas Prelāta Direktīvās (skat. 9-10. pantu). Ir 

ieteicams, lai Koordinatoram būtu zināšanas psiholoģijā.  

15. pants 

Koordinatoram sūdzības vai paziņojumi ir jāpieņem ar cieņu, sapratni un līdzcietību; viņam 

jāprot uzklausīt, būt atsaucīgam uz sūdzību vai paziņojumu iesniedzēju vajadzībām  un 

rīkoties taktiski un iejūtīgi. 

16. pants 

Lai Koordinators būtu viegli pieejams, Opus Dei tīmekļa mājaslapā (www.opusdei.lv) ir jābūt 

viegli pamanāmam tālruņa numuram un e-pasta adresei ātrai saziņai ar viņu. Šai pašai 

informācijai ir jābūt pieejamai katrā Prelatūras Centrā. Tādā veidā tiks atvieglota šī procedūra un 

katrs, kurš vēlēsies nosūtīt savu paziņojumu un to aktualizēt, kad tas nepieciešams, to varēs 

izdarīt ar Opus Dei tīmekļa vietnes starpniecību.  

 

 

 

http://www.opusdei.lv/
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17. pants 

Vikārs iecels arī Palīgkoordinatoru, kuram piemīt tādas pašas īpašības, lai viņš varētu 

palīdzēt Koordinatoram viņa pienākumos un nepieciešamības gadījumā viņu aizvietot. 

Saskaņā ar Prelāta Direktīvu 8. pantu, Koordinatoram ir šādi uzdevumi un pienākumi:  

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

paziņojumu par rīcību, par kuriem ir runa Prelāta Direktīvās. 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, ja piekrīt protokolētajam, vai arī norāda, kādus 

labojumus ir jāveic, pirms viņš paraksta protokolu. Ja persona izrāda savu piekrišanu 

uzrakstītajam, bet nevēlas to parakstīt, Koordinators to tā arī ieprotokolē. 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. 

18. pants 

Koordinators arī rūpējas, lai notiktu iespējamo upuru pārrunas ar Vikāru vai personu, kurai ir 

uzticēta izmeklēšana, gadījumos, kad tas šķiet vajadzīgs, lai apspriestos par iespējamajam upurim 

nepieciešamo pastorālo vai medicīnisko palīdzību. 

19. pants 

Nosūtot Vikāram informāciju vai sūdzību, viņam ir jāpievieno īsa atskaite, kurā papildus saviem 

iespaidiem par lietas apstākļiem, attiecībā uz kuriem uzskata par vajadzīgu izteikt savu vērtējumu, 

viņš iesaka iespējamos pastorālā un psiholoģiskā atbalsta un palīdzības līdzekļus paziņojumu vai 

sūdzību iesniedzējiem un iespējamajiem upuriem. 

20. pants 

Koordinators nesaglabā saņemto sūdzību un paziņojumu dokumentāciju pēc tam, kad ir to 

nosūtījis Vikāram. Vikārs, nodrošinot uzsāktās lietas tālāko virzību, šo dokumentāciju arhivē un 

uzglabā saskaņā ar kanonisko tiesību normatīviem (skat. CIC, 489.-490. kanons). 
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21. pants 

Koordinators sadarbojas ar Vikāru raugoties, lai tiktu ievērotas, saskaņotas un pārbaudītas 

preventīvās normas, kuras ir noteiktas Prelāta Direktīvās. Tāpat arī viņš veicinās Prelatūras 

pārvaldībai pakļautajā vidē preventīvo pasākumu un apmācības īstenošanu par to, kā izturēties 

pret nepilngadīgajiem un neaizsargātām personām. 

III DAĻA 

VĒRTĪBAS, KAS IR JĀAIZSTĀV 

22. pants 

Pieņemot sūdzības un tās izmeklējot ir jāaizstāv turpinājumā nosauktās vērtības, rūpīgi 

piemērojot spēkā esošos kanoniskās un valsts likumdošanas normatīvus. 

§ 1 Attiecībā uz iespējamajiem upuriem: 

a) Viņi ir jāaizsargā un viņiem ir jāsniedz atbalsts un iespēja izlīgt. 

b) Viņiem ir jāpiedāvā garīgā un psiholoģiskā palīdzība. 

c) Persona, kura iesniedz sūdzību, ir jāuzklausa un pret to ir jāizturas ar cieņu (skat. šī 

reglamenta 15. pantu). Gadījumos, kad seksuālā vardarbība ir saistīta ar noziegumu 

pret Izlīgšanas sakramenta cieņu (SST, 4. pants), sūdzības iesniedzējs ir jāinformē, 

ka viņa vārds netiks atklāts nedz apsūdzētajam, nedz viņa Priekšniekam, ja vien viņš 

rakstiski neizsaka savu piekrišanu (SST, 24. pants). 

§ 2 Attiecībā uz personu, kas ir apsūdzēta vai pret kuru tiek veikta izmeklēšana: 

a) Tiek novērsts viss, kas vēlāk varētu kaitēt viņa pamattiesībām uz savu aizstāvību 

(skat. šī reglamenta 37. pantu). 

b) Jebkurā procesa brīdī apsūdzētajam klēra pārstāvim ir jānodrošina taisnīgs un 

pienācīgs atbalsts. 

c) Nedrīkst atļaut klēra pārstāvim veikt publisko kalpošanu, ja pastāv iespējamība, ka 

tiks pakļauti briesmām nepilngadīgie vai arī izcelsies publisks skandāls. 

 

IV DAĻA 

KĀRTĪBA, KĀDĀ IR JĀIESNIEDZ UN JĀPIEŅEM SŪDZĪBAS UN PAZIŅOJUMI 

1. nodaļa 

Kārtība, kādā ir jāiesniedz un jāpieņem sūdzības un paziņojumi 

23. pants 

Ievērojot to, kas ir noteikts VELM 3. panta § 1, jebkurš Prelatūras loceklis, kuram ir zināms, ka 

cits Prelatūras loceklis ir bijis vardarbīgs vai slikti izturējies (skat. šī reglamenta 4. pantu), vai arī 

ir pamatots iemesls aizdomām, ka šāds fakts ir noticis, viņam ir nekavējoties jāziņo 

Koordinatoram, vai vienam no VELM 3. panta § 1 norādītajiem Ordinārijiem, sniedzot pēc 
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iespējas precīzāku informāciju, ja vien ar šo rīcību netiek pārkāpta garīgās vadības 

konfidencialitāte vai lauzts Grēksūdzes sakramentālais zīmogs, vai arī tas nav pieskaitāms citiem 

gadījumiem, kas ir norādīti CIC 1548. kanona § 2. 

24. pants 

Koordinators nekavējoties veiks pārrunas ar personu, kura vēlas iesniegt sūdzību vai 

paziņojumu, ja tas ir iespējams, tad divdesmit četru stundu laikā kopš brīža, kad no tās ir saņemta 

ziņa, apliecinot šai personai, ka viņu pārrunu saturu Koordinators pēc iespējas ātrāk nosūtīs 

Vikāram. 

25. pants 

Ja sūdzību neizvirza iespējamā upura vecāki vai pārstāvji, tad Koordinators veiks pārrunas ar 

viņiem. 

26. pants 

Koordinators veiks pārrunas arī ar iespējamo upuri, ja vien viņš pats neiesniedz sūdzību. Pirms 

tam ir jāizvērtē, vai šādas pārrunas ir tiešām nepieciešamas un jāsaņem iespējamā upura vecāku 

vai pārstāvju piekrišana, ja vien iespējamais upuris vēl nav sasniedzis pilngadību kopš brīža, kad 

notika fakti, kas izraisīja apsūdzību.  Vecāki vai pārstāvji, vai arī viņu nozīmētas personas piedalās 

šajās pārrunās.  

27. pants 

Koordinators lūdz personām, kuras iesniedz sūdzību vai paziņojumu par iespējamo noziegumu, 

lai tās viņam to iesniedz rakstiska ziņojuma veidā. Šo pašu lūgumu Koordinators izsaka arī tāda 

iespējamā upura, kurš vēl nav sasniedzis pilngadību, vecākiem vai pārstāvjiem. Viņš tiem 

izsniedz anketas, kura ir pievienota šim reglamentam (PIELIKUMS IV), kopiju kā palīglīdzekli 

paziņojuma sagatavošanā. Ja, ņemot vērā apsūdzības iesniedzēja vecumu vai izglītības līmeni, 

Koordinators saprot, ka šai personai būs par grūtu sagatavot paziņojumu, viņš to var sagatavot 

pats. Pēc tam Koordinators ar šo paziņojumu iepazīstina personu, kura iesniedz apsūdzību, lai 

tā redzētu, vai paziņojumā ir pareizi izklāstīts viss, ko tā ir teikusi, un lai viņa to apstiprinātu ar 

parakstu. Arī pats Koordinators paraksta šo paziņojumu. 

28. pants 

Koordinatoram ir jāuztur reģistrs, kurā tiek reģistrētas visas sarunas ar iespējamajiem upuriem, 

viņu vecākiem vai pārstāvjiem un jebkuru citu personu, kura iesniedz sūdzību vai paziņojumu, 

kā arī šo sarunu rakstiskie protokoli. 

To darot, un, galvenokārt, apstrādājot personu, kuras ir iesaistītas jebkura veida paziņojumā par 

vardarbību, personas datus, ir jāievēro nepieciešamā konfidencialitāte un jārīkojas saskaņā ar 

spēkā esošo datu aizsardzības likumdošanu (skat. CIC, 471. kanons, 2º; VELM, 2. pants § 2). 

Kad Koordinators būs izpildījis savu pienākumu, viņš ar šo reģistru rīkosies tā, kā ir noteikts šī 

reglamenta 20. pantā. 
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29. pants 

Ja tiek saņemtas anonīmas sūdzības vai paziņojumi, Koordinatoram ir jāinformē Vikārs, lai tas 

pieņemtu lēmumu, vai tie ir jāņem vērā vai nav, izdodot dekrētu, kurā ir sniegts lēmuma 

pamatojums.  

30. pants 

Kad tiek saņemtas ticamas sūdzības vai citi paziņojumi, ka Prelatūras locekļi ir lietojuši 

vardarbību vai slikti izturējušies (skat. šī reglamenta 4. pantu), Koordinators, saskaņojot to ar 

Vikāru, nekavējoties sazināsies ar iespējamā upura vecākiem vai pārstāvjiem un koordinēs 

tūlītēju upura un viņa ģimenes pastorālo aprūpi. Tāpat, saskaņojot to ar Vikāru, viņš tiem 

pateiks par iespēju saņemt psihologa palīdzību. 

2. nodaļa 

Valsts tiesu iestāžu informēšana 

 

31. pants 

§ 1 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 likumdošanu ir jāinformē Valsts tiesu iestādes par sūdzībām vai cita 

veida paziņojumiem par seksuālo vardarbību pret nepilngadīgajiem, kuri tiek atzīti par 

ticamiem saskaņā ar šī reglamenta 34. pantu. 

a) Attiecīgi, ja tiek saņemta sūdzība par nodarījumu, kas valsts likumdošanā ir 

klasificēts kā noziegums : 

1. Ja sūdzības iesniedzējs ir iespējamais upuris vai viņa likumiskie pārstāvji, viņi 

ir jāinformē par šī nodarījuma traktējumu Latvijas likumdošanā un jāiesaka 

viņiem, lai viņi par šo nodarījumu iesniedz sūdzību arī valsts tiesu iestādēs. 

2. Kad runa ir par oficiālu sūdzību, vai arī cita veida informāciju vai paziņojumu, 

ko iesniedz trešā persona, arī šai personai ir jāiesaka, lai tā par to paziņo valsts 

tiesu iestādēm. Taču vienalga ir jācenšas pēc iespējas sarīkot pārrunas ar 

iespējamo upuri vai viņa likumiskajiem pārstāvjiem un ieteikt viņiem rīkoties 

saskaņā ar to, kas ir noteikts 1. punktā.  

3. Ja iespējamais upuris un viņa pārstāvji, kā arī personas, kas iesniedz 

paziņojumu, atsakās iesniegt sūdzību vai paziņojumu valsts tiesu iestādēm, 

ņemot vērā visus lietas apstākļus, pēc tam, kad ir pabeigta sākotnējā 

izmeklēšana, vai vismaz ir pārbaudīta paziņojuma par iespējamo noziegumu 

ticamība, tiek izvērtēta iespēja par nodarījumu paziņot Ģenerālprokuratūrai. 

4. Ja runa ir par nodarījumiem, kas ir notikuši pirms vairākiem gadiem, un 

iespējamais upuris brīdī, kad tiek paziņots par nodarījumiem, ir pilngadīgs, tad 

rīkojas tā, kā nolemj sūdzības iesniedzējs pēc tam, kad ir izdarīts viss, kas ir 

norādīts 1. punktā. 

b) Valsts tiesu iestādēm vienmēr tiek sniegta palīdzība, ko tās pieprasa un kura var tikt 

likumīgi sniegta. 
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§ 2 Neatkarīgi no policijas veiktās izmeklēšanas rezultātiem vai, attiecīgajā gadījumā, valsts 

tiesas procesā pieņemtā lēmuma, Prelatūra, kā Baznīcu pārstāvoša iestāde, patur sev tiesības 

uzsākt sākotnējo izmeklēšanu saskaņā ar CIC 1717. kanonu un šī reglamenta noteikumiem. 

a) Ja, saņemot paziņojumu par iespējamo noziegumu (skat. šī reglamenta 23. pantu), 

Vikārs uzzina, ka kompetentās valsts tiesu iestādes par šo nodarījumu veic 

izmeklēšanu vai virza tiesas procesu, viņš vienīgi izlemj atlikt uz vēlāku laiku 

sākotnējās izmeklēšanas uzsākšanu (skat. šī reglamenta V daļu), ja tā to nosaka valsts 

normatīvi. 

b) Kanoniskās tiesas process ir jāveic autonomi un tam ir jānonāk pie saviem 

slēdzieniem, neatkarīgi no tā, kas ir izlemts valsts virzītajos tiesas procesos. 

c) Vienmēr ir jārīkojas taisnīgi, iejūtīgi un ar mīlestību; kā arī jācenšas novērst vai 

mazināt skandālu, pie tam novēršot iespēju, ka tiek pakļauta briesmām personu labā 

slava (skat. CIC 1717. kanons § 2). 

 

V DAĻA 

SĀKOTNĒJĀ IZMEKLĒŠANA 

1. nodaļa 

Sākotnējās izmeklēšanas uzsākšana 

32. pants 

Kad Koordinators saņem sūdzību vai paziņojumu, par kuru ir runa šajā reglamentā, viņš 

nekavējoties par to informē Vikāru un iesniedz viņam atskaiti vai rakstisku protokolu par 

sarunām, kas viņam šajā sakarā ir bijušas ar sūdzības vai paziņojuma iesniedzējiem un 

iespējamo upuri vai viņa vecākiem vai pārstāvjiem. Koordinators , balstoties uz iespaidiem, 

kurus viņš ir guvis šajās sarunās, var izteikt Vikāram savus ieteikumus, kurus uzskata par 

vajadzīgiem (skat. šī reglamenta 19. pantu). 

33. pants 

Ja sūdzība attiecas uz personām, kuras ir norādītas šī reglamenta 3. pantā, Vikāram ir 

jāinformē apgabala, kurā tika paveikts noziegums, Ordinārijs, kā arī subjekta, uz kuru 

attiecas sūdzība vai paziņojums, Ordinārijs vai Priekšnieks (skat. VELM, 3. pants § 1). 

34. pants 

Ja Vikāram ir šaubas par saņemtās sūdzības vai paziņojuma ticamību, viņš nosūta 

informāciju Konsultatīvajai komitejai un lūdz viņu atzinumu par to, vai vajag uzsākt 

izmeklēšanu. Pēc tam, kad viņš ir uzklausījis Konsultatīvās komitejas atzinumu, Vikārs 

pieņem lēmumu. 

§ 1 To darot, viņam ir jāņem vērā, ka izmeklēšana ir jāuzsāk vienmēr, kad ziņa nešķiet 

pilnīgi neticama un nav skaidra iemesla neveikt sākotnējo izmeklēšanu, vienalga kādā 

ceļā tiek saņemta ziņa, un lai arī runa nebūtu par tiešu apsūdzību. Piemēram, pat ja 

apsūdzētais apstiprina, ka sūdzība vai paziņojums ir patiess un viņš par to uzņemas 
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pilnu atbildību (skat. CIC, 1717. kanons), arī šajā gadījumā varētu būt noderīgi veikt 

izmeklēšanu, lai noskaidrotu nodarījuma apjomu un apstākļus.  

§ 2 Ja viņš izlemj neveikt izmeklēšanu, jo atzīst, ka ir nopietni iemesli uzskatīt attiecīgo 

ziņu par nepatiesu, Vikāram ir jāfiksē šis lēmums ar dekrētu, kurā viņš sniedz tā 

pamatojumu (skat. CIC, 51. kanonu), precizējot iemeslus, kas norāda uz paziņojuma 

mazticamību. Šis dekrēts tiek uzglabāts slepenajā arhīvā. Ja ziņa ir saņemta kā noteiktu 

personu izteikts paziņojums vai brīdinājums, tad iepriekš ir ieinteresētajām personām 

jāpaziņo šis lēmums tādā veidā, kā norādīts CIC 55. kanonā, norādot, ka viņi var 

pārsūdzēt šo lēmumu Prelātam saskaņā ar CIC 1732.-1739. kanoniem.  

§ 3 Ja ziņa ir saņemta no oficiālas sūdzības, tā vienmēr ir jāizmeklē, kaut arī būtu šaubas 

par tās ticamību, tai skaitā arī par tās patiesumu, lai nodarījumu varētu atbilstoši 

izskaidrot Kanoniskajās tiesībās noteiktajā veidā. Šajā gadījumā var pieņemt lēmumu 

nepārbaudīt vienīgi tad, ja tiešām ir skaidrs, ka sūdzība ir nepatiesa. Attiecīgajā 

gadījumā Vikāram ir jāievēro arī CIC 1390. kanona norādījumi.  

35. pants 

Ja Reģionālais Vikārs pieņem lēmumu uzsākt izmeklēšanu, viņam ir jāizdod dekrēts ar 

pamatojumu, kurā viņš pasludina šī lēmuma pieņemšanu saskaņā ar CIC  1717. kanonu un 

nosaka šādas lietas:  

§ 1 Reģionālais Vikārs uzdod ar vislielāko rūpību veikt sākotnējo izmeklēšanu sava apgabala 

Tiesībsargam vai īpaši ieceltai personai, lai tas to veiktu Vikāra uzraudzībā un pastāvīgi viņu 

informētu par šī darba gaitu. Ja tas nav iespējams, tad Vikārs to dara pats personiski (skat. 

Prelāta Direktīvu 20. pantu).  

§ 2 Tam, kurš veic izmeklēšanu un tiem, kas konsultē Vikāru, vispārīgi, piemīt tikai palīga 

un konsultatīvās funkcijas, ko viņiem piešķir Kanoniskās tiesības (skat. CIC, kanoni 

1717. §§ 1 un 3; 1428.; 1718. § 3). Lēmumi, kurus Kanoniskās tiesības paredz pieņemt 

izmeklēšanas gaitā un beigās, nav koleģiāli, tie ir vienīgi Vikāra  personīgā kompetence. 

§ 3 Tajā pašā dekrētā viņam ir jāieceļ notārs.  

§ 4 Dekrētā tāpat arī tiek noteikti pagaidu pasākumi, kurus Ordinārijs atzīst par 
lietderīgiem, kamēr notiek izmeklēšana, īpaši, bet ne tikai tad, ja pastāv risks par šādu 
nodarījumu atkārtošanos vai par skandāla izcelšanos. Minētie līdzekļi tiks piemēroti 
balstoties uz Ordinārija amata kompetenci t.sk. gadījumos, kuros jābūt nopietniem 
iemesliem šo līdzekļu piemērošanai. Piemēram, Ordinārijs varēs piemērot apsūdzētā 
atbrīvošana no pienākumiem, kas ietver darbu ar nepilngadīgajiem, viņa pagaidu 
aizstāšana ar citu personu, vai arī citus līdzekļus, kuri nepieļauj apsūdzētā priekšlaicīgu 
notiesāšanu un kas arī paši par sevi nekaitē viņa labajai slavai (skat. CIC, 1717. kanons 
§ 2). 

§ 5 Vikārs var lūgt Konsultatīvo komiteju, lai tā izsaka savu atzinumu par šo ierobežošanas 

līdzekļu izmantošanas lietderību preventīvos nolūkos. Komiteja šāda veida ieteikumus 

Reģionālajam Vikāram var izsacīt arī pēc savas ierosmes.  

§ 6 Gadījumos, kuri ir rezervēti Ticības Mācības kongregācijai, Vikāram ir jāinformē par 

izmeklēšanu tā apgabala, kurā notika noziedzīgie nodarījumi, Ordinārijs (skat. VELM, 

3. pants § 1; šī reglamenta 10. pants).  
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36. pants 

Ņemot vērā lietas apstākļus (iztaujājamo personu skaitu, kā arī psiholoģisko stāvokli un 

rīcībspēju, iespējamo noziedzīgo nodarījumu dabu, utt.), Vikārs var nolemt, ka ir lietderīgi 

dekrētā par izmeklēšanas uzsākšanu, papildus Tiesībsargam vai savam pārstāvim, iecelt 

divus izmeklētājus, izvēloties tos no profesionāļiem, kuri ir augsti kvalificēti šāda tipa 

jautājumos; piemēram, vienu advokātu un vienu psihologu vai sociālo darbinieku  

Art. 37 

Pēc tam, kad dekrēts ir izdots, ja vien nepastāv šī panta § 1 minētie nosacījumi, parasti Vikārs, 

ne vēlāk kā 48 stundu laikā, informē apsūdzēto personu par uzsākto izmeklēšanu un izsniedz 

viņam dekrēta kopiju.  

§ 1 Ņemot vērā, ka pret personu, kuras nodarījums tiek izmeklēts, vēl netiek izvirzīta 

oficiāla apsūdzība, tad gadījumos, kad tam ir salīdzinoši nopietnu iemesli, var likumīgi 

pieņemt pamatotu lēmumu par šīs personas neinformēšanu, šo lēmumu dokumentējot 

dekrētā. Tāpat Vikāram ir jāpieņem gudrs lēmums, cik lielā mērā persona, kuras 

nodarījums tiek izmeklēts, ir jāinformē par uzsākto izmeklēšanu, tās detaļām un gaitu.  

§ 2 Kad persona, kuras nodarījums tiek izmeklēts, tiek informēta par uzsākto izmeklēšanu, 

viņai tiek darīts zināms, ka izmeklēšanas darbībās, kurās viņa piedalās, ja viņa to vēlas, 

drīkst piedalīties advokāts vai padomdevējs, kam šī persona uzticas.  

38. pants 

Reģionālais Vikārs atgādina personai, kuras nodarījums tiek izmeklēts, principu, ka ikviena 

persona ir nevainīga, kamēr netiek pierādīta tās vaina, tai izskaidro iespējamā 

kriminālprocesa vai tiesvedības procedūras sākotnējās izmeklēšanas būtību un brīdina, ka 

viņai ir pilnībā jāizvairās gan no saziņas ar personu vai personām, kuras iesniedza sūdzību 

vai paziņojumu, gan no saziņas ar iespējamo upuri vai viņa ģimeni.  

39. pants 

Izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot paveiktos nodarījumus un to apstākļus, tas ir, iegūt pēc 

iespējas precīzākas ziņas par noziedzīgo rīcību, personas datus, datus par norises laiku un 

vietu utt., tai skaitā par (apsūdzētās personas) vainojamību (skat. CIC, 1717. kanons un šī 

reglamenta Pielikums I).  

2. nodaļa 

Sākotnējās izmeklēšanas gaita 

40. pants 

Vienmēr ievērojot Kanonisko tiesību un valsts likumdošanas normas, tas, kurš veic izmeklēšanu, 

var izmantot tos līdzekļus, kurus uzskata par vajadzīgiem, lai iegūtu informāciju, kas attiecas uz 

izmeklējamo lietu (skat. CIC, 1717. kanons § 3). Tad, kad tiek veiktas pārrunas, iztaujātās 

personas ir jābrīdina par pienākumu saglabāt noslēpumā faktu, ka notiek izmeklēšana, un to 

iemeslu, kādēļ viņas tajā ir iesaistītas. Faktus, ko tās zināja pirms tas viņām tika atklāts 

izmeklēšanas gaitā, viņām nav pienākuma saglabāt noslēpumā (skat. VELM, 4. pants § 3). Šo 

ziņu izplatīšanā vai neizplatīšanā ir jāvadās pēc kristīgās morāles pamatprincipiem.  
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41. pants 

Personas, kuras piedalās izmeklētāja veiktajās pārrunās (intervijās), ir jāinformē par viņu tiesībām 

ņemt līdzi vēl vienu personu pēc savas izvēles. Šī persona var būt Kanonisko tiesību speciālists 

vai advokāts. Ja ir jāizjautā nepilngadīga vai neaizsargāta persona, ir jānodrošina, ka piedalās 

vismaz viena no personām, ģimenes locekļiem vai speciālistiem, kas parasti par viņu rūpējas, kā 

arī tiek izmantoti pārējie līdzekļi, kas labvēlīgi ietekmētu sarunas gaitu. 

42. pants 

Lietas izmeklētājs izsniedz Kanonisko tiesību speciālistam, advokātam vai citai personai, ko 

apsūdzētais un upuris ir izvēlējušies par savu padomdevēju, to informāciju, ko katrā konkrētā 

gadījumā uzskata par atbilstošu, ņemot vērā izmeklēšanas gaitu (skat. šī reglamenta 22. panta § 

2-a un 37. panta § 1). Taču, ja apsūdzētais vai upuris ir izvēlējušies neizmantot citas personas 

palīdzību, informācijas par izmeklēšanas gaitu tiek nodota viņiem personiski. 

43. pants 

Lietas izmeklētājs veic pārrunas ar personu vai personām, kuras ir iesniegušas paziņojumu vai 

sūdzību, ar upuri (ja viņš pats personiski nav iesniedzis sūdzību), ar personu, kuras nodarījums 

tiek izmeklēts, un ar jebkuru citu personu, kura var palīdzēt noskaidrot nodarījumus uz kuriem 

attiecas paziņojums vai sūdzība. 

44. pants 

Ja upuris vēl joprojām ir nepilngadīgs, lietas izmeklētājam ir jāizlemj, vai pārrunas ar viņu ir 

lietderīgas vai ne. Apstiprinošā gadījumā viņam vispirms ir jāsaņem nepārprotamu piekrišanu 

no upura vecākiem vai pārstāvjiem un pārrunām ir jānotiek viņu klātbūtnē. 

45. pants 

Pirms pārrunu veikšanas ar personu, kuras nodarījums tiek izmeklēts, tā ir jāinformē par 

paziņojumu vai sūdzību, kas pret to ir iesniegta (skat. šī reglamenta 22. panta § 2-a un 37. panta 

§ 1), dodot šai personai iespēju atbildēt. Ja tā to vēlas, tad atbildi šī persona var dot rakstiska 

dokumenta veidā, ko ir sagatavojusi pati vai arī to pārstāvošais Kanonisko tiesību speciālists vai 

advokāts. Ja šī persona tā vēlas, tad var atbildēt mutiski pārrunās, ko ar to veic lietas izmeklētājs. 

46. pants 

Iztaujājot personu, kuras nodarījums tiek izmeklēts, ir jāņem vērā, ka nedz šajās pārrunās, nedz 

arī kriminālprocesā vai tiesvedības procedūrā, kura var tikt uzsākta izmeklēšanas gaitā, tai nav 

pienākuma atzīties noziegumā, kā arī nedrīkst no šīs personas pieprasīt zvērestu (skat. CIC, 1728. 

kanons § 2). 

47. pants 

Lietas izmeklētājs un tie, kas tika iztaujāti, paraksta katras pārrunas rakstisko protokolu, iepriekš 

pārbaudot, ka tajā ir pareizi pierakstīts pārrunu saturs. Šim nolūkam nav aizliegts fiksēt pārrunas 

arī skaņas ierakstīšanas ierīcē. Personai, kura veic šos ierakstus, ir obligāts pienākums glabāt 

amata noslēpumu. Pārrunu protokoli ir jāapstiprina arī notāram. 
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48. pants 

Apzinoties, ka šāda veida izmeklēšana būs smags pārbaudījums gan upurim, gan personai, kuras 

nodarījums tiek izmeklēts, Vikārs un Konsultatīvās komitejas locekļi rūpējas, lai izmeklēšana 

tiktu pabeigta pēc iespējas ātrāk, un uzrauga, lai nebūtu aizkavēšanās ar pārrunu veikšanu un 

citām izmeklēšanas darbībām, nedz arī tās slēdzienu sagatavošanā un paziņošanā. Parasti 

izmeklēšanai nevajadzētu būt ilgākai par deviņdesmit dienām (skat. CIC, 201. kanons § 1 un 

VELM, 14. pants § 1), taču Vikārs var to pagarināt par īsu un noteiktu laika posmu, ja atzīst, ka 

būtu lietderīgi šajā papildus laika posmā pabeigt kādu izmeklēšanas darbību, kurā var iegūt 

svarīgus rezultātus. 

 

3. nodaļa 

Sākotnējās izmeklēšanas noslēgšana 

49. pants 

Lietas izmeklētājs iesniedz Vikāram (rakstisku) atskaiti ar saviem slēdzieniem par izmeklēšanas 

objektu (skat. CIC, 1717. kanons § 1 un šī reglamenta 39. pantu). Atskaitē viņš var sniegt savus 

padomus un ieteikumus, kādus uzskata par piemērotiem. Šai atskaitei tiek pievienoti veikto 

pārrunu protokoli (skat. šī reglamenta 47. pantu) tāpat kā jebkurš cits nozīmīgs dokuments 

(vēstules, utt.), kurš varētu tikt saņemts izmeklēšanas laikā. 

50. pants 

Vikārs nodod atskaiti Konsultatīvajai komitejai, kas nekavējoties sapulcējas, lai to izskatītu un 

novērtētu, vai izmeklēšana ir pabeigta un vai tajā nav nepilnību. Ja Komiteja to atzīst par 

nepieciešamu, tā var lūgt Vikāram, lai iesūtītā informācija tiktu papildināta. Pēc tam, iesniedz 

Vikāram visus izmeklēšanas dokumentus un pievieno rakstisku slēdzienu, kurā norāda, vai tā 

piekrīt izmeklēšanas slēdzieniem, un savus ieteikumus, kurus vēlas izteikt Vikāram. Komisijas 

slēdzienā tiks ņemti vērā CIC 1718. kanona § 3 ieteikumi. 

51. pants 

Vikārs rūpīgi pārbauda atsūtītās atskaites un slēdzienus.  

§ 1 Ja viņam tas šķiet nepieciešams, viņš var atgriezt lietu Konsultatīvajai komitejai un lietas 

izmeklētājam lietas izskaidrošanai vai tālākai izpētei.  

§ 2 Pirms slēgt izmeklēšanu, Vikāram ir jāizlemj, kuram ir jāatrisina jautājums par kaitējuma 

atlīdzināšanu saskaņā ar CIC 1718. kanona § 4, tā, lai tam piekristu visas puses (skat. šī 

reglamenta V Daļu, 4. nodaļu): vai tas ir jādara viņam pašam vai arī lietas izmeklētājam. 

§ 3 Ja Vikārs ir apmierināts ar iesniegtajiem rezultātiem, viņš slēdz sākotnējo izmeklēšanu 

izdodot dekrētu par izmeklēšanas noslēgšanu (skat. CIC, 48. un turpmākie kanoni.; 1718. 

kanona § 1). 

52. pants 

Dekrētā par izmeklēšanas noslēgšanu (skat. šī reglamenta 51. panta § 3), Reģionālais Vikārs ņems 

vērā šādus aspektus: 
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§ 1 Ja izmeklēšanai lietā par iespējamu noziegumu, kas ir rezervēts Ticības Mācības 

kongregācijai, neizdodas atrast nevienu pierādījumu, kas apstiprinātu iespēju, ka šis 

noziegums ir ticis izdarīts, viņš pavēl lietas materiālus nosūtīt Prelātam, lai viņš, informējot 

Ticības Mācības kongregāciju par izmeklēšanu un tās rezultātu, uzdotu lietas materiālus 

saglabāt slepenajā arhīvā (skat. CIC, 1719. kanons un 489.-490. kanoni), ja vien 

Kongregācija nenosaka citādi. Tāpat Vikārs dekrēta kopiju nosūta apsūdzētajam, personai, 

kura apsūdzībā vai paziņojumā tika uzrādīta kā upuris, vai tās pārstāvjiem, kā arī 

Konsultatīvajai komitejai. 

§ 2 Ja tiek atzīts par iespējamu, ka ir izdarīts kāds no noziegumiem, kas ir rezervēti Ticības 

Mācības kongregācijai: 

a) Vikārs aizliedz klēra loceklim, pret kuru tiek izvirzīta apsūdzība, iesaistīties jebkādās 

Prelatūras aktivitātēs, kurās piedalās nepilngadīgie, kā arī veikt jebkādas citas 

pastorālās darbības, un atļauj viņam pildīt savu kalpojumu vienīgi tā Prelatūras 

centra telpās, kurās viņš rezidē;  

b) Reģionālais Vikārs nekavējoties nosūta lietas materiālus, t.sk. savu personisko 

slēdzienu, Prelātam, lai viņš to iesniegtu Kongregācijai (skat. SST, 16. un 21. pants);  

c) Vikāram ir jāpārliecinās, ka lieta tālāk tiek virzīta saskaņā ar to, kas ir noteikts šī 

reglamenta 31. pantā attiecībā uz valsts tiesu iestādēm un ka pieņemtais lēmums 

rakstiski tiek paziņots apsūdzētajam klēra pārstāvim (norādot viņam iepriekšējajā a) 

punktā nosauktos aizliegumus), iespējamajam upurim vai viņa pārstāvjiem, 

Konsultatīvajai komitejai, tās Diecēzes bīskapam, kurā notika iespējamais seksuālās 

vardarbības akts, un tās Diecēzes bīskapam, kurā apsūdzētais rezidē. 

§ 3 Ja noziegums nav tāds, kas būtu rezervēts Ticības Mācības kongregācijai, Vikārs turpina 

procesu, pieņemot tos lēmumus, kuru pieņemšanu viņam ir uzticējis likumdevējs (skat. CIC, 

1718. kanona § 1, šī reglamenta Pielikums II un Pielikuma III, numuri 1-3):  

a) Vikārs aizliedz apsūdzētajam iesaistīties jebkādās Prelatūras aktivitātēs, kurās 

piedalās nepilngadīgie, kā arī veikt jebkādas citas pastorālās darbības, un atļauj 

viņam pildīt savu kalpojumu vienīgi tā Prelatūras centra telpās, kurās viņš rezidē; 

b) gadījumā, kad tiek pieņemts lēmums turpināt procesu tiesas ceļā, Vikārs pavēl, lai 

izmeklēšanas lietas materiāli tiktu nosūtīti Prelatūras Tiesas Tiesībsargam, lai tiktu 

izpildīts tas, kas ir noteikts CIC 1721. kanonā, un paziņo par pieņemto dekrētu 

apsūdzētajam saskaņā ar CIC 55. kanonu;  

c) tāpat, Vikāram ir jāpārliecinās, ka par izmeklētajiem nodarījumiem, kuri tiek atzīti 

par noziegumiem valsts likumdošanā, saskaņā ar šī reglamenta 31. pantu tiek 

paziņots attiecīgajām valsts autoritātēm un ka par minēto dekrētu tiek paziņots 

upurim, Konsultatīvajai komitejai, tās Diecēzes bīskapam, kurā notika nodarījums, 

par kuru tika iesniegta sūdzība, un tās Diecēzes bīskapam, kurā apsūdzētais rezidē, 

norādot, ka apsūdzētajam ir aizliegts piedalīties jebkādā Prelatūras aktivitātē, kurā ir 

iesaistīti nepilngadīgie. 

§ 4 Ja nav runa par noziegumu, taču izmeklēšanas rezultāti apstiprina ticamību tam, ka būtu 

noticis pārkāpums un citas izdarības, kas nepiedien priesterim vai lajam, kurš vēlas pilnībā 

dzīvot savu kristīgo aicinājumu, Vikārs izdod dekrētu par izmeklēšanas noslēgšanu CIC 
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1718. kanona § 1, 1º izpratnē. Papildus šim lēmumam viņš pieņem lēmumu par soda vai 

gandarīšanas līdzekļiem, kas pēc viņa ieskatiem būtu atbilstoši (skat. šī protokola VII daļa).  

53. pants 

Ja runa nav par noziegumiem, kas ir rezervēti (Ticības Mācības kongregācijai) un sūdzība vai 

ziņojums izrādās nepamatoti, Vikāram ir jāizdod dekrēts par izmeklēšanas noslēgšanu (skat. 

CIC, 1718. kanona § 1, 1º), kurā viņš pavēl lietas materiālus saglabāt slepenajā arhīvā (skat. CIC, 

1719. kanons un 489.-490. kanoni). Vikārs arī nosūta dekrēta kopiju apsūdzētajam, personai, 

kura apsūdzībā vai paziņojumā tika uzrādīta kā upuris, vai tās pārstāvjiem un Konsultatīvajai 

komitejai. 

 

4. nodaļa 

Jautājums par kaitējuma atlīdzināšanu 

54. pants 

Vardarbība vai slikta izturēšanās bez krimināltiesiskajām sekām var radīt arī pienākumu izlabot 

vai atlīdzināt kaitējumu, kas ir nodarīts ar noziedzīgo rīcību (skat. CIC, 128. kanons). Tiesvedības 

procedūra, kas pieprasa atlīdzību par nodarīto kaitējumu kriminālprocesa ceļā, ir jāvirza saskaņā 

ar to , kas ir noteikts CIC 1729.-1731. kanonos. 

55. pants 

Kā iespējamu alternatīvu bez tiesas iesaistīšanas, ievērojot CIC 1718. kanonu, pirms izdot 

dekrētu par izmeklēšanas pabeigšanu (skat. šī reglamenta 52. pantu), ir jāizvērtē, vai tas būtu 

piemēroti, lūgt pusēm dot abpusēju piekrišanu, kas attiecīgi tiek dota rakstiski, ka vienojoties 

tiek taisnīgi atrisināts jautājums par kaitējuma atlīdzināšanu, tādā veidā izvairoties no 

nevajadzīgām tiesas procedūrām. 

56. pants 

Priekšlikums taisnīgi atrisināt kaitējuma atlīdzināšanu ir jāsastāda kā oficiāls dokuments, kuru 

paraksta Vikārs vai tā delegāts un iesaistītās puses vai to likumiskie pārstāvji. Tajā, papildus tam, 

ka tās pieņem piedāvāto risinājumu, pusēm ir jāuzņemas saistības (skat. CIC, 1713.-1716. 

kanoni) vēlāk neuzsākt darbības, kas ir minētas šī reglamenta 54. pantā. Šis dokuments ir 

jāsastāda tādā veidā, lai to atzītu valsts likumdošana un lai tam nebūtu uzliktas konfidencialitātes 

ierobežojumi. 

57. pants 

Vikāram ir jāpārliecinās, vai puses pareizi saprot, ka nedz Vikāra lūgums pēc viņu piekrišanas 

kaitējuma atlīdzināšanas jautājuma taisnīga atrisināšanai, nedz pati šī atrisināšana, neizraisa 

nekādu ārpustiesas vienošanos ar kuru tiktu novērsts kriminālprocess, jo tas jebkurā gadījumā 

tālāk tiks virzīts tādā veidā, kā to nosaka Kanoniskais likums. 
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VI DAĻA 

PASTORĀLĀ ATBILDE NOSLĒDZOT SĀKOTNĒJO IZMEKLĒŠANU 

1. nodaļa 

Pastorālā atbilde attiecībā uz upuri 

58. pants 

Vikārs vai kāda viņa norīkota persona tiksies ar upuri vai viņa vecākiem, vai arī aizbildņiem, ja 

upuris ir nepilngadīgs, lai tiem paziņotu izmeklēšanas rezultātus. Gan Vikāram vai viņa 

pārstāvim, gan upurim līdzi ir jābūt vēl kādai personai 

 

59. pants 

Ja izrādās, ka apsūdzība ir nepamatota, un Ticības Mācības kongregācija, gadījumos, kad lieta ir 

tās kompetencē, to ir apstiprinājusi, tas tiek pateikts iespējamajam upurim. Pret viņu ir jāizturas 

ar iejūtību un jāpiedāvā palīdzība kāda šķiet nepieciešama un ir saprātīga. 

60. pants 

Informējot par dekrētu, kas ir minēts šī reglamenta 52. pantā, upurim, un ja tas šķiet 

nepieciešami, tad arī viņa ģimenei, tiek piedāvāta tāda veida pastorālā aprūpe, kas šķiet visvairāk 

piemērota apstākļiem. 

2. nodaļa 

Pastorālā atbilde attiecībā uz apsūdzēto 

61. pants 

Attiecībā uz apsūdzēto, ja, noslēdzot sākotnējo izmeklēšanu, izrādās, ka apsūdzība vai ziņojums 

ir nepamatots, un tādējādi pret viņu nav uzsākts kanoniskais process un, vēl jo vairāk, nav 

uzsākts process valsts tiesu iestādēs vai arī ir uzsākts un viņš ir attaisnots, Vikārs izmanto visus 

vajadzīgos līdzekļus, lai atjaunotu šīs personas labo slavu. Citu starpā šie līdzekļi var būt šādi: 

§ 1 publiska deklarācija par to, ka viņš ir ticis atzīts par nevainīgu un, gadījumā, ja tas ir klēra 

pārstāvis, viņš atsāk pildīt savu kalpojumu; 

§ 2 Vikāra vizīte uz apustulisko aktivitāšu vietām, kurās strādā nepatiesi apsūdzētais, lai 

paziņotu šo pašu informāciju personām, kuras strādā vai piedalās šajās aktivitātēs; 

§ 3 piedāvāt nepatiesi apsūdzētajam garīgo un psiholoģisko palīdzību, lai viņš varētu atgūties 

no nenovēršamās traumas. 

62. pants 

Gadījumos, par kuriem ir runa šī protokola 52. panta §§ 2-4, papildus sniegtajiem paziņojumiem, 

Vikārs var mudināt apsūdzēto, lai tas brīvprātīgi izietu medicīnisko un psiholoģisko pārbaudi, 

kuru veiktu speciālisti, kurus atzīst par atbilstošiem gan Vikārs, gan apsūdzētais. Vikāram ir arī 

jāparūpējas, lai apsūdzētais saņemtu viņa apstākļiem atbilstošu pastorālo aprūpi. 

3. nodaļa 

Pastorālā atbilde attiecībā uz citām cietušajām personām 
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63. pants 

Upuris var saskarties ar noraidījumu savā sociālajā vidē un viņa vecāki var sev pārmest, ka nav 

pietiekami rūpējušies par saviem bērniem. Vikāram ir jāatrod veids, kā viņiem palīdzēt atgūties 

no iespējamās psiholoģiskās un garīgās traumas. 

Art. 64 

Var atgadīties, ka persona, kura ir izdarījusi seksuālās vardarbības noziegumu, ir ļoti populāra 

vidē, kurā noziedzīgais nodarījums tika paveikts. Citu personu, kuras viņu pazīst, reakcija var 

būt dusmas, vilšanās, riebums, tās jūtas nodotas, atsakās ticēt dzirdētajam, dvēseles sāpes par 

upuri un līdzjūtība pret to, utt.. Vikāram, ar Konsultatīvās komitejas palīdzību, ja viņš to uzskata 

par piemērotu, ir rūpīgi jāizvērtē, kuri paņēmieni ir vispiemērotākie, lai dziedinātu šos 

emocionālos stāvokļus ar lietderīgiem pastorālajiem un psiholoģiskajiem līdzekļiem 

VII DAĻA 

SODA UN GANDARĪŠANAS LĪDZEKĻI, KAS TIEK PIEMĒROTI NOSLĒDZOT 

SĀKOTNĒJO IZMEKLĒŠANU 

65. pants 

Ja, noslēdzot sākotnējo izmeklēšanu, tiek konstatēts, ka ir bijusi nesaprātīga, neatbilstoša vai citu 

iemeslu dēļ nepieņemama rīcība utt., kura nepiedien priesterim vai lajam, kurš vēlas pilnībā 

dzīvot savu kristīgo aicinājumu, taču tā nav iemesls, lai uzsāktu tiesvedības procesu (skat. CIC, 

1718. kanona § 1) jo, piemēram, šis nodarījums netiek klasificēts kā noziegums kanonisko tiesību 

izpratnē, Vikārs kopā ar Konsultatīvo komiteju izvērtē iespēju rīkoties saskaņā ar to, kas ir 

noteikts CIC 1339. kanonā vai arī 1319. kanonā un Statuta 30. numurā. 

66. pants 

§ 1 Ja gadījumos, kas ir aprakstīti šī reglamenta 65. pantā, Vikārs atzīst, ka vajag izteikt 

brīdinājumu vai aizrādījumu attiecīgajam Prelatūras loceklim saskaņā ar CIC 1339. kanonu, 

ieskaitot viņa oficiālu brīdināšanu, ka viņš tiks izslēgts no Prelatūras, ja nemainīs savu 

uzvedību, saskaņā ar to, kas ir noteikts Statuta 32. numurā, tad viņš to nosaka sākotnējās 

izmeklēšanas noslēgšanas dekrētā un ieprotokolē izteikto brīdinājumu vai aizrādījumu, 

izklāstot tā saturu dokumentā, kuru, pēc tam, kad tas visu turpmāk minēto klātbūtnē ir 

nolasīts, ir jāparaksta Vikāram, vai viņa pienākumu izpildītājam, notāram un personai, uz 

kuru šis dokuments attiecas. 

§ 2 Ja persona, uz kuru dokuments attiecas, atsakās to parakstīt, notārs viņa atteikšanos 

ieprotokolē tajā pašā dokumentā. Dokuments tiek uzglabāts slepenajā arhīvā (skat. CIC, 

1339. kanona § 3, 489. kanons). 

67. pants 

§ 1 Ja izteiktie brīdinājumi vai aizrādījumi nav bijuši efektīvi vai arī ir pamatots iemesls jau 

iepriekš uzskatīt, ka tie nebūs efektīvi, Vikārs var izdot pavēli par soda uzlikšanu (skat. CIC, 

1319. kanona § 1, 49. kanons), kurā precīzi nosaka, kas sodītajai personai ir jādara vai ko tā 
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nedrīkst darīt, pie reizes nosakot noteiktu sodu (skat. CIC, 1315. kanona § 2), kādu tā saņem 

nepaklausības gadījumā. 

§ 2 Sodam, kuru nosaka pavēle par soda uzlikšanu, ir jābūt kanoniskai cenzūrai vai gandares 

sodam, kas nav uz visu mūžu (skat. CIC, 1312. kanons). Sods var arī būt personas izslēgšana 

no Prelatūras (skat. Statuta, 30. numurs). 

§ 3 Ja sodītā personas neklausa pavēlei ir jāuzsāk CIC 1720. kanonā norādītais administratīvais 

process, lai uzliktu noteikto sodu (skatīt Pielikums II).  
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PIELIKUMS I 

Šajā Pielikumā ir ietverti vairāki normatīvie akti, kuriem ir īpaša nozīme sūdzību vai 

informāciju par seksuālo vardarbību pret nepilngadīgajiem sākotnējajā izmeklēšanā, ar īsiem 

komentāriem. 

 

A. SEKSUĀLĀS VARDARBĪBAS NOZIEGUMS PRET NEPILNGADĪGAJIEM: TĀ 

TRAKTĒJUMS BAZNĪCAS UN VALSTS TIESĪBĀS 

A.1. MOTU PROPRIO SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA, 2001. 

GADA 30. APRĪLĪ, AR 2010. GADA 21. MAIJA GROZĪJUMIEM 

Pants 6. §1. Vissmagākie noziegumi pret tikumību, kuri ir rezervēti iztiesāšanai Ticības 

Mācības kongregācijai, ir:  

1º Noziegums pret sesto Dieva bausli, kuru ir izdarījis klēra kārtas pārstāvis ar 

personu, kas ir jaunāka par 18 gadiem. Šajā punktā pie nepilngadīgajiem tiek 

pieskaitītas arī rīcībnespējīgas personas, kurām pastāvīgi ir nepilnvērtīgas prāta 

spējas. 

2º Nepilngadīgu personu, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, pornogrāfisku attēlu 

iegādāšanās, uzglabāšana un izplatīšana ar mērķi apmierināt dzimumtieksmi, ja to 

dara klēra kārtas pārstāvis vienalga kādā veidā un vienalga ar kādiem līdzekļiem. 

 

A.2. TICĪBAS MĀCĪBAS KONGREGĀCIJAS PROCEDŪRA UN PRAKSE 

ATTIECĪBĀ UZ GRAVIORA DELICTA 

Attiecībā uz šo noziegumu ir jāizceļ daži apsvērumi no Ticības Mācības 

kongregācijas prakses: 

a) Motu proprio runā par “delictum cum minore”. Tas nenozīmē tikai fizisku kontaktu 

vai tiešu vardarbību, bet gan iekļauj arī netiešu vardarbību (piemēram, rādīt 

pornogrāfiskus materiālus nepilngadīgajiem, izrādīt sevi viņu priekšā 

nepiedienīgā veidā). (…) 

a) CIC 1395. § 2 kanons runā par noziegumu, kas ir izdarīts ar nepilngadīgo, kurš 

ir jaunāks par 16 gadiem: “cum minore infra aetatem sedecim annorum”. Savukārt motu proprio 

runā par noziegumu, kas izdarīts ar nepilngadīgo, kurš ir jaunāks par 18 gadiem: 

“delictum … cum minore infra aetatem duodeviginti annorum”. Tādējādi nozieguma 

kvalifikācija kļūst komplicētāka. Patiesi, daži eksperti runā ne tikai par pedofiliju 

(seksuālo tieksmi uz pirmspubertātes vecuma bērniem), bet arī par efēbofiliju (seksuālo 

tieksmi uz pusaudžiem), par homoseksualitāti (seksuālo tieksmi uz tā paša dzimuma 

pieaugušajiem) un heteroseksualitāti (seksuālo tieksmi uz pretējā dzimuma 

pieaugušajiem). Vecumā starp sešpadsmit un astoņpadsmit gadiem daži 

“nepilngadīgie” pilnīgi noteikti var būt gan homoseksuālās gan heteroseksuālās 
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tieksmes objekts. Atsevišķu valstu likumi uzskata sešpadsmit gadus vecu personu par 

spējīgu piedalīties seksuālajos aktos (heteroseksuālos un homoseksuālos). Taču motu 

proprio uzskata par noziegumu ikvienu pārkāpumu pret sesto bausli, kas ir izdarīts ar 

personu, kura ir jaunāka par astoņpadsmit gadiem, vienalga vai šis pārkāpums ir 

pedofilijas, efēbofilijas, homoseksuāla vai heteroseksuāla rakstura. Taču šai 

diferenciācijai ir svarīga nozīme raugoties no psiholoģiskā, pastorālā un juridiskā skatu 

punkta. Tā, bez šaubām, Ordinārijam un tiesnesim palīdz novērtēt nozieguma 

smagumu un izvēlēties pareizos līdzekļus vainīgā klēra kārtas pārstāvja 

pāraudzināšanai, skandāla novēršanai un taisnīguma atjaunošanai (skat. Kanoniskās 

tiesības kodeksa 1341. kanons) 

 

A.3. LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMDOŠANA: NOZIEGUMA KONCEPCIJA, NOZIEGUMI 

PRET SEKSUĀLO PAŠNOTEIKŠANOS UN DZIMUMNEAIZSKARAMĪBU, UN SODI PAR 

TIESĪBSARGĀJOŠO IESTĀŽU NEINFORMĒŠANU PAR ŠĀDU NOZIEGUMU IZDARĪŠANU, 

SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS KRIMINĀLLIKUMU (LRKL) 

 

1. Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija LRKL (7. pants): 

1.1 (§1) Atbilstoši personas vai sabiedrības interešu apdraudējuma raksturam 

un kaitīgumam noziedzīgi nodarījumi iedalāmi kriminālpārkāpumos un 

noziegumos. Noziegumi iedalāmi šādi: mazāk smagi noziegumi, smagi 

noziegumi un sevišķi smagi noziegumi. 

1.2  (§2) Kriminālpārkāpums ir nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta 

brīvības atņemšana uz laiku no piecpadsmit dienām, bet ne ilgāku par trim 

mēnešiem (īslaicīga brīvības atņemšana), vai vieglāka soda veids. 

1.3 (§3) Mazāk smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā 

paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par trim mēnešiem, bet ne ilgāku 

par trim gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru 

šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par astoņiem 

gadiem. 

1.4 (§4) Smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta 

brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par trim gadiem, bet ne ilgāku par astoņiem 

gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru šajā 

likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par astoņiem gadiem. 
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1.5 (§5) Sevišķi smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā 

paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par astoņiem gadiem, vai mūža 

ieslodzījums. 

1.6 (§6) Ja par noziegumu šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, 

ne ilgāku par pieciem gadiem, tad par attiecīgo noziegumu tajā var paredzēt arī 

vieglāka soda veidu. 

 

2. Daži no seksuālās vardarbības noziegumiem, kuri ir aplūkoti Baznīcas likumos, 

ir arī klasificēti Latvijas Republikas Krimināllikumā (LRKL), XVI nodaļā, kura 

ietver pantus 159.-166. 

2.1 Izvarošana (159. pants): 

2.1.1 (§1) Par dzimumaktu, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli 

vai par dzimumaktu pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus 

vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, soda 

ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un ar 

probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.  

2.1.2 (§2) Par izvarošanu, ja to izdarījusi personu grupa, vai par 

nepilngadīgā izvarošanu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības 

atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas 

uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem. 

2.1.3 (§3) Par izvarošanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, vai par tādas 

personas izvarošanu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, 

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no 

desmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku 

līdz pieciem gadiem. 

2.2 Seksuālā vardarbība (160. pants): 

2.2.1 (§1): Par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu 

dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, 

izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, 

lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai 

citādu ietekmi uz cietušo, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
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septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem 

gadiem.  

2.2.2 (§2): Par anālu vai orālu aktu vai dzimumtieksmes 

apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar vaginālu, anālu vai 

orālu iekļūšanu cietušā ķermenī, ja tas izdarīts, izmantojot cietušā 

bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, 

draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz 

cietušo, —  soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit 

gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.  

2.2.3 (§3): Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar 

nepilngadīgo, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 

divpadsmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem 

gadiem.  

2.2.4 (§4): Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, 

kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, soda ar brīvības 

atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un ar 

probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.  

2.2.5 (§5): Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, 

ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo, soda 

ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem 

līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 

pieciem gadiem. 

2.2.6 (§6): Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, 

ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav 

sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, soda ar mūža ieslodzījumu vai 

ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar 

probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.  

2.3 Seksuāla rakstura darbības ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu 

vecumu (161. pants): 
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2.3.1 Par dzimumakta, anāla vai orāla akta izdarīšanu vai 

dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, vai citādas 

seksuāla rakstura darbības izdarīšanu fiziskā saskarē ar cietušā 

ķermeni, ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit 

gadu vecumu, un to izdarījusi pilngadīga persona, soda ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības 

atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas 

uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.  

2.4 Pavešana netiklībā (162. pants): 

2.4.1 (§1): Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas vai 

bezpalīdzības stāvoklī esošas personas pavešanu netiklībā, tas ir, par 

tādas seksuāla rakstura darbības izdarīšanu bez fiziskas saskares ar 

cietušā ķermeni nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi vai izraisīt 

dzimuminstinktu cietušajā, ja to izdarījusi pilngadīga persona vai ja 

tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā 

gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti 

vai citādu ietekmi uz cietušo, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 

pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu 

darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 

pieciem gadiem.  

2.4.2 (§2): Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar 

mazgadīgo, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem 

gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.  

2.5 Pamudināšana iesaistīties seksuālās darbībās (162.1 pants): 

2.5.1. (§1): Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas 

pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās vai šādas personas 

pamudināšanu tikties ar mērķi izdarīt seksuālas darbības vai stāties 

dzimumattiecībās, izmantojot informācijas vai komunikācijas 

tehnoloģijas vai citu saziņas veidu, ja to izdarījusi pilngadīga persona,  

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar 

īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas 

sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem. 
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2.5.2. (§2): Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu, ja tas izdarīts ar mazgadīgo, soda ar brīvības atņemšanu 

uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 

ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz 

laiku līdz pieciem gadiem. 

2.6 Personas iesaistīšana prostitūcijā un prostitūcijas izmantošana (164. pants): 

2.6.1 (§1): Par personas iesaistīšanu prostitūcijā soda ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības 

atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot 

mantu vai bez mantas konfiskācijas. 

2.6.2 (§2): Par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai par 

personas iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi izmantojot tās 

uzticēšanos vai ar viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā 

vai tās bezpalīdzības stāvokli, vai par apzinātu cilvēku tirdzniecības 

upura prostitūcijas izmantošanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku 

līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 

piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas 

konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem 

vai bez tās. 

2.6.3 (§3): Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām 

darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa, vai par nepilngadīgā 

pamudināšanu, iesaistīšanu vai piespiešanu nodarboties ar 

prostitūciju, vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām 

prostitūcijai soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem 

gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar 

probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. 

2.6.4 (§31): Par nepilngadīgas personas prostitūcijas izmantošanu 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar 

īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas 

sodu. 

2.6.5 (§4): Par mazgadīgā pamudināšanu, iesaistīšanu vai piespiešanu 

nodarboties ar prostitūciju soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
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pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas 

konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

2.6.6 (§5): Par šajā pantā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi 

organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 

piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, 

un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

2.7. Sutenerisms (165. pants): 

2.7.1 (§1): Par tādas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura 

nodarbojas ar prostitūciju, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 

pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu 

darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas 

konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem 

vai bez tās. 

2.7.2 (§2): Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa 

vai arī tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgu personu, soda ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez 

mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim 

gadiem. 

2.7.3 (§3): Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta 

grupa vai ja tās izdarītas attiecībā uz personu, kura nav sasniegusi 

sešpadsmit gadu vecumu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 

pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas 

konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

2.8 Personas nosūtīšana seksuālai izmantošanai (1651. pants): 

2.8.1 (§1): Par personas nosūtīšanu ar tās piekrišanu seksuālai 

izmantošanai, tas ir, par jebkādu rīcību, kas šajā nolūkā veicina legālu 

vai nelegālu personas pārvietošanos, tranzītu vai uzturēšanos vienas 

valsts vai vairāku valstu teritorijā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku 

līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 

piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 
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2.8.2 (§2): Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas iedzīvošanās 

nolūkā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot 

mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz 

laiku līdz trim gadiem vai bez tās. 

2.8.3 (§3): Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām 

darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības 

atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot 

mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz 

laiku līdz trim gadiem. 

2.9 Pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas, intīma rakstura izklaides 

ierobežošanas un pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu 

pārkāpšana (166. pants): 

2.9.1 (§1): Par pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas vai citu 

intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu vai par 

pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšanu, ja tā 

izdarīta ievērojamā apmērā vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, soda 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu 

brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

2.9.2 (§2): Par tāda pornogrāfiska priekšnesuma apmeklēšanu vai 

demonstrēšanu vai par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, 

kurš satur bērnu pornogrāfiju, cilvēka seksuālas darbības ar 

dzīvnieku, nekrofiliju vai dzimumtieksmes apmierināšanu vardarbīgā 

veidā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 

īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas 

sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar 

probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

2.9.3 (§3): Par nepilngadīgā pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu 

piedalīties vai izmantošanu pornogrāfiskā priekšnesumā vai 

pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā soda ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez 

mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim 

gadiem. 
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2.9.4 (§4): Par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas 

pamudināšanu, iesaistīšanu, piespiešanu piedalīties vai izmantošanu 

pornogrāfiskā priekšnesumā vai pornogrāfiska rakstura materiāla 

izgatavošanā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 

divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, 

un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

2.9.5 (§5): Par šā panta trešajā vai ceturtajā daļā paredzētajām 

darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai tās izdarītas, lietojot 

vardarbību, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 

piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, 

un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. 

 

3. Latvijas Republikas Krimināllikumā paredz sodus par tiesībsargājošo iestāžu 

neinformēšanu par atsevišķu noziegumu izdarīšanu: 

3.1 (315. pants) Par neziņošanu, ja ir zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags 

vai sevišķi smags noziegums, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 

gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu (no piecpadsmit dienām līdz trīs 

mēnešiem), vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

3.2 (303. pants) Par atteikšanos dot liecību neatbild personas, pret kuru uzsākts 

kriminālprocess, aizturētā, aizdomās turētā, apsūdzētā saderinātais, laulātais, 

vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni, kā arī tā persona, ar kuru 

noziedzīgu nodarījumu izdarījusī fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir 

kopīga (nedalīta) saimniecība. Par atteikšanos dot liecību neatbild personas, 

pret kuru ir uzsākts kriminālprocess, aizturētā, aizdomās turētā, apsūdzētā 

saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni, kā 

arī tā persona, ar kuru noziedzīgu nodarījumu izdarījusī fiziskā persona dzīvo 

kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība. 

 

B. TICAMI PAZIŅOJUMI 

CIC, 1717. kanona § 1: Vienmēr, kad Ordinārijs saņem daudzmaz ticamu ziņu, 

par noziegumu, viņam personiski vai ar kādas piemērotas personas starpniecību ir 

rūpīgi jānoskaidro viss par nodarījumu un tā apstākļiem, kā arī par apsūdzētā vainu, ja 

vien šāda izmeklēšana nešķiet pārmērīgi lieka. 
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Lai gan tā ir patiesība un tā to norāda CIC 1717. kanons: « Nosacījumi, kuri mudina 

uzsākt izmeklēšanu, ir tādi, ka no saņemtajām ziņām izriet norādes, kas liek domāt, ka 

pastāv iespēja, ka noziegums tiešām ir izdarīts». (Hosemarija Sančis (Josemaría Sanchís), 

Komentārs par 1717. kanonu Kanonisko tiesību kodekss, Ekseģētiskais komentārs, EUNSA 

(Código de Derecho Canónico, Comentario Exegético , EUNSA)), nevajag aizmirst, ka, izvērtējot 

matērijas delikātumu (jāņem vērā, ka noziegumi pret sesto Dieva bausli ļoti reti tiek izdarīti 

liecinieku klātbūtnē) galvenais uzsvars ir uz to, ka lēmums par to, ka ziņas nav ticamas (kas var 

novest pie tā, ka sākotnējā izmeklēšana netiek veikta) ir jāpieņem vienīgi tādā gadījumā, kad 

nozieguma paveikšanas neiespējamība ir redzama nepārprotami un skaidri (skat. Linee guida per 

la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, Vicariato della Città del Vaticano, 2019. gada 26. 

marts, F-6). 

Sākotnējās izmeklēšanas mērķis ir pārliecināties, vai apstiprinās ticamība tam, ka ir 

notikuši nodarījumi, par kuriem ir iesniegta sūdzība. Taču nepieciešamā morālā pārliecība 

soda uzlikšanai tiek iegūta tiesas vai ārpustiesas procesā, kurš var sekot sākotnējajai 

izmeklēšanai. Tādēļ, noslēdzoties sākotnējajai izmeklēšanai, apsūdzētais vēl netiek atzīts par 

vainīgu. Gadījumos, kad viņš atzīst savu vainu, šis fakts neaizstāj procedūru, kuras 

nepieciešamība ir noteikta normatīvajos aktos . 

 

C. VAINA 

CIC, 1717. kanona § 1: Vienmēr, kad Ordinārijs saņem daudzmaz ticamu ziņu, 

par noziegumu, viņam personiski vai ar kādas piemērotas personas starpniecību ir 

rūpīgi jānoskaidro viss par nodarījumu un tā apstākļiem, kā arī par apsūdzētā vainu, ja 

vien šāda izmeklēšana nešķiet pārmērīgi lieka. 

¿Kas  tiek saprasts ar terminu “vainu”? ¿Kad tiek atzīts, ka apsūdzētais ir vainīgs 

viņam inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos? 

Vaina ir kādas darbības vai bezdarbības īpašība, kas to dara attiecināmu uz tās 

veicēju kā tīšu likuma pārkāpēju vai likuma pārkāpēju nolaidības dēļ. Krimināltiesību, 

arī Kanonisko krimināltiesību, speciālajā terminoloģijā tīšu likuma pārkāpumu sauc par 

tīšu vainu un likuma pārkāpumu nolaidības dēļ par vainojamu rīcību. Šīs divas vainas 

formas ir minētas Kanonisko tiesību kodeksā. 

CIC, kanons 1321. §1: Persona tiek sodīta, tikai tad, ja tā ārēji redzamajā likuma 

vai tiesību normas pārkāpumā ir vainojama tīšas vainas vai vainojamas rīcības dēļ. 

§ 2 Persona kļūst par likuma vai priekšraksta noteikta soda subjektu, ja tā šo 

likumu vai priekšrakstu pārkāpa brīvprātīgi; persona, kura šo likumu vai priekšrakstu 

pārkāpa tādēļ, ka tai trūka nepieciešamās rūpības, netiek sodīta, ja vien likums vai 

priekšraksts nenosaka citādi. 
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§ 3 Ārējs likuma pārkāpums padara personu vainīgu, ja vien netiek noskaidrots 

pretējais. 

 

D. SEKSUĀLĀS VARDARBĪBA NOZIEGUMA NOILGUMS BAZNĪCAS UN 

VALSTS TIESĪBU SISTĒMĀS 

«Jebkurai personai ir iespēja paziņot par noziegumu, ar terminu “paziņot” saprotot 

plašā nozīmē jebkuru darbību, ar kuras starpniecību kompetentajām iestādēm tiek 

paziņots par noziegumu. Paziņošana par noziegumu ir jāuztver ne tikai kā iespēja, bet 

arī kā pienākums, atkarībā no konkrētā gadījuma, morāls vai juridisks pienākums. (…) 

Taču, paziņojuma iesniegšana nav atzinums par to, ka ir ticis paveikts noziedzīgs 

nodarījums – šādu atzinumu Ordinārija uzdevumā var pieņemt vienīgi Tiesībsargs (skat 

kanoni 1430. un 1721. § 1), bet nekādā gadījumā cietušais – nedz arī uzliek par 

pienākumu pierādīt apsūdzētā vainu» (Hosemarija Sančis, Komentārs par 1717. kanonu 

Kanonisko tiesību kodekss, Ekseģētiskais komentārs, EUNSA). 

Kriminālprocesa mērķis ir uzsākt procesu, kurā tiek paziņots par sodu vai arī tas 

tiek uzlikts. Juridiskā iespēja uzsākt procesu ar laiku izzūd. Tas ir tas, ko sauc par 

noilgumu, kas ir definēts likumā. Kriminālprocesā, kurš tiek uzsākts pēc Tiesībsarga 

ierosinājuma, cietusī puse var īstenot administratīvā vai kriminālprocesa darbības, lai 

saņemtu atlīdzību par kaitējumu, ko tā ir cietusi izdarītā nozieguma dēļ (skat. CIC, 

kanoni 1596. un 1729. § 1). 

 

D.1. 2001. gada 30. aprīļa MOTU PROPRIO SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA ar 

2010. gada 21. maija grozījumiem 

Pants 7. § 1. Saglabājot Ticības Mācības kongregācijas tiesības atsevišķos 

gadījumos izdarīt atkāpes no šī priekšraksta, noilgums noziedzīgai darbībai, kas 

pieskaitāma pie Ticības Mācības kongregācijai rezervētajiem noziegumiem, iestājas pēc 

20 gadiem. 

§ 2. Noilguma aprēķināšanas laiks tiek veikts tā, kā ir noteikts Kanonisko tiesību 

kodeksa 1362. kanona § 2 un Austrumu Baznīcu Kanonu kodeksa 1152. kanona § 3. 

Taču, ja ir darīšana ar noziegumu, par kuru ir runa 6. panta § 1 n. 1 ((noziegums pret 

sesto Dieva bausli, ko ir izdarījis klēra kārtas pārstāvis ar personu, kas ir jaunāka par 18 
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gadiem)), noilguma iestāšanās laiku sāk aprēķināt no dienas, kad nepilngadīgais ir 

sasniedzis 18 gadu vecumu. 

 

D.2. LATVIJAS REPUBLIKAS KRIMINĀLLIKUMS 

56. pants. Kriminālatbildības noilgums 

1. Personu nevar saukt pie kriminālatbildības, ja no dienas, kad tā izdarījusi 

noziedzīgu nodarījumu, pagājis šāds laiks: 

1) divi gadi no kriminālpārkāpuma izdarīšanas dienas; 

2) pieci gadi no mazāk smaga nozieguma izdarīšanas dienas; 

3) desmit gadi no smaga nozieguma izdarīšanas dienas; 

4) piecpadsmit gadi no sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas dienas, 

izņemot noziegumu, par kuru saskaņā ar likumu var piespriest mūža 

ieslodzījumu; 

1.1 personu nevar saukt pie kriminālatbildības, ja no dienas, kad noziedzīgā 

nodarījumā, kas vērsts pret nepilngadīgas personas tikumību un 

dzimumneaizskaramību vai ar ko nodarīti smagi miesas bojājumi, kas saistīti ar 

dzimumorgānu kropļošanu vai reproduktīvo spēju zaudējumu, vai cilvēku 

tirdzniecībā, vai piespiešanā veikt abortu, cietusī persona sasniegusi astoņpadsmit 

gadu vecumu, ir pagājuši divdesmit gadi, izņemot noziegumu, par kuru saskaņā ar 

likumu var piespriest mūža ieslodzījumu. 

 

2. Noilguma termiņu aprēķina no dienas, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums, vai šā 

panta 1.1 daļā paredzētajā gadījumā no dienas, kad cietusī persona sasniegusi 

astoņpadsmit gadu vecumu, līdz apsūdzības izsniegšanai vai oficiālā izdošanas 

lūguma paziņošanai apsūdzētajam, ja apsūdzētais uzturas citā valstī un izsludināta 

viņa meklēšana. 

3. Noilgums tiek pārtraukts, ja līdz šā panta pirmajā vai 1.1 daļā norādīto termiņu 

izbeigšanās brīdim persona, kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, izdara jaunu 

noziedzīgu nodarījumu. Šajā gadījumā noilguma laiku, kas paredzēts par smagāko 

no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, sāk skaitīt no jaunā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanas brīža. 
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4. Jautājumu par noilguma piemērošanu personai, kas izdarījusi noziegumu, par kuru 

var piespriest mūža ieslodzījumu, izlemj tiesa, ja no nozieguma izdarīšanas dienas 

vai no dienas, kad noziegumā, kas vērsts pret nepilngadīgās personas tikumību un 

dzimumneaizskaramību, cietusī persona sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, 

pagājuši trīsdesmit gadi. 
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PIELIKUMS II 

NORĀDES, KĀ VEIKT KANONISKO TIESĪBU SODA PROCEDŪRU 

ĀRPUSTIESAS CEĻĀ 

1 Kad no Prelāta ir saņemta atļauja uzsākt administratīvo procesu, Vikāram ir 

nekavējoties jānorunā tikšanās ar apsūdzēto un viņa advokātu (skat. 1509. 

kanons), brīdinot viņu, ka viņam ir jāierodas ar savu advokātu (skat. 1483. 

kanons), lai saskaņā ar 55. kanonu viņam darītu zināmu dekrēta par sākotnējās 

izmeklēšanas noslēgšanu saturu (skat. reglamenta 52. pantu), Prelāta piekrišanu 

procesa tālākai virzībai, oficiālo apsūdzību un pierādījumus, saskaņā ar 1720. 

kanona 1º. 

 

2.1 Audiencē, kurā tiek paziņots par apsūdzību, ir jābūt klātesošiem Vikāram vai viņa 

delegātam, apsūdzētajam un notāram. Notārs sastāda protokolu, kurā tiek 

apstiprināta visu klātesošo klātbūtne līdz pat audiences beigām. 

2.2 Vikārs vai notārs nolasa apsūdzētajam apsūdzību un esošo pierādījumu sarakstu, 

uz kuriem tiek balstīta apsūdzība. Mutiski vai rakstiskā veidā lietai tiek pievienota 

visa pārējā saziņa, kas ir nepieciešama, lai apsūdzētajam garantētu iespēju sevi 

atbilstoši aizstāvēt visos apsūdzības aspektos. 

2.3 Ja apsūdzētais, pēc uzaicināšanas, kas veikta saskaņā ar noteiktajām prasībām, 

neierodas, process tālāk tiek virzīts pēc iespējas vairāk ievērojot 1592.-1593. 

kanonu norādes. 

2.4 Tajā pašā audiencē Vikārs (skat. 1342. kanona § 3) var apsūdzētajam darīt 

zināmus iespējamos piesardzības pasākumus, kurus viņš ir noteicis ar dekrētu, ja 

tos atzīst par nepieciešamiem 1722. kanonā noteikto mērķu sasniegšanai. 

2.5 Pirms audiences noslēgšanas un protokola parakstīšanas, Vikāram, vienmēr 

ievērojot to, kas ir noteikts 1728. kanona § 2, ir jānosaka nākamās sēdes datums 

un stunda, dodot apsūdzētajam pietiekami daudz laika, lai viņš varētu sagatavot 

savu aizstāvību un sniegt pierādījumus, kurus uzskata par piemērotiem. 

2.6 Ja starp iesniegtajiem pierādījumiem ir liecinieku paziņojumi vai ekspertu 

atzinumi, Vikāram, saskaņā ar 1509. kanonu, ar dekrēta starpniecību ir jāuzaicina 

ierasties katrs no uzrādītajiem lieciniekiem un ekspertiem. 

 

3.1 Audiencē, kurā apsūdzētais uzstājas ar aizstāvības runu un sniedz pierādījumus 

savai aizstāvībai, ir jāpiedalās Vikāram, apsūdzētajam ar savu advokātu un vismaz 

vienam notāram vai diviem lieciniekiem. Vikārs vada sēdi tādā veidā, kāds pēc 

viņa prātīga sprieduma būtu vislabākais, ievērojot visas noderīgās norādes, kas ir 

dotas kanonos 1526.-1586.  

3.2 Ja tas ir nepieciešams, lai novērstu nevajadzīgu kavēšanos, taču neierobežojot 

aizstāvības tiesības, Vikārs nākamās audiences nosaka pēc iespējas īsākos 

termiņos, kādi būtu nepieciešami, lai pabeigtu pierādījumu iesniegšanu. 
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3.3 Kad ir pabeigta pierādījumu iesniegšana, klātesošie, ievērojot to, kas ir noteikts 

1725. kanonā, īsā pārskatā tiek iepazīstināti ar slēdzieniem. 

3.4 Visās audiencēs notārs, vai viņa prombūtnē viens no lieciniekiem, sastāda sēdes 

protokolu, kuru tās beigās paraksta visi klātesošie. 

 

4.1 Kad pierādījumu iesniegšana ir pabeigta, Vikārs pēc iespējas ātrāk sapulcējas ar 

Konsultatīvo komiteju, lai rūpīgi izvērtētu visus audiencēs iesniegtos 

pierādījumus un aizstāvības runas, un pabeigtās izmeklēšanas darbības (skat. 

1720. kanona 2º). 1526.-1586. kanonos sniegtās norādes var izmantot kā 

vadlīnijas pierādījumu izvērtēšanā. 

4.2 Ja šīs izvērtēšanas gaitā, kuru nevajadzētu bez vajadzības paildzināt, tiek gūta 

pārliecība (skat. 1608. kanons, ievērojot 1342. kanona § 3 nosacījumus) par to, 

ka ir notikusi vardarbība un apsūdzētais ir vainīgs (skat. 1720. kanona 3º), 

Vikāram, pēc tam, kad ir pārbaudīts, vai noziegumam nav iestājies noilgums 

(skat. 1362. kanons), ir jāizdod dekrēts par piespriesto sodu un gandarījumu. 

4.3 Ja, gluži pretēji, nav iespējams gūt šo morālo pārliecību vai arī tiek pierādīta 

apsūdzētā nevainība (skat. 1726. kanons), ir jāizdod dekrēts ar pamatojumu par 

apsūdzētā attaisnošanu, ievērojot to, ka attiecīgajā gadījumā, pastāv iespēja 

izmantot Kanoniskajās tiesībās (skat. kanonus 1339.-1340.) paredzētos soda un 

gandarīšanas līdzekļus.  

4.4 Šo pēdējo līdzekli vienmēr ir jālieto tad, kad attiecībā uz gadījumu, kas ir izklāstīts 

4.2 numurā, noziegumam ir iestājies noilgums (skat. 1362. kanonu). 

 

5.1 Dekrētā par piespriesto sodu Vikāram ir jāizklāsta gūtās pārliecības pamatojums, 

vārdu sakot, ir jānorāda, kāpēc nodarījumi, kuros persona tiek apsūdzēta, 

izmeklēšanas procesā tiek atzīti par pierādītiem, un kā tie tiek juridiski klasificēti; 

kāpēc arī attiecīgie apstākļi tiek uzskatīti par pierādītiem; kādu iemeslu dēļ netiek 

ņemti vērā notiesātā aizstāvības argumenti par šiem nodarījumiem un apstākļiem; 

kādi Kanonisko tiesību priekšraksti ir jāpilda šajā gadījumā, ņemot vērā 

nodarījuma juridisko klasifikāciju. Kā vadlīnijas šī dekrēta loģiskajā uzbūvē var 

izmantot kanoniskos normatīvus sprieduma pieņemšanai, sevišķi tos, kas ir 

iekļauti kanonos 1608. un 1611.-1612. 

5.2 Tāpat precīzā un noteiktā veidā ir jāpaziņo sods, kas tiek uzlikts notiesātajam. 

Pieņemot lēmumu šajā jautājumā Vikāram ir jāvadās pēc normatīviem, kas ir 

noteikti kanonos 1342.-1350. 

5.3 Uz dekrēta par soda piespriešanu ir jābūt datumam, parakstam un notāra 

apstiprinājumam parastajā veidā (skat. 474. kanonu). Saskaņā ar 55.-56. 

kanoniem, tas tiek paziņots notiesātajam ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā. 

5.4 Dekrētā ir jānorāda, ka, saskaņā ar 1732.-1739. kanoniem, spriedumu var 

pārsūdzēt augstākai instancei, iesniedzot pārsūdzību Prelātam, un pārsūdzības 

izskatīšanas laikā sprieduma stāšanās spēkā tiek apturēta (1353. kanons).  
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PIELIKUMS III 

KANONISKĀ ATBILDE PIERĀDĪTAJIEM SEKSUĀLĀS  

VARDARBĪBAS PĀRKĀPUMIEM PRET NEPILNGADĪGAJIEM 

1. Kad kaut vai tikai vienu izdarīto seksuālās vardarbības pārkāpumu pret nepilngadīgo, 

ko ir paveicis Prelatūras loceklis, atzīst tā veicējs vai arī tas tiek pierādīts kanoniskajā, 

valsts tiesas vai ārpustiesas procesā vai procedūrā, Vikāram ir jāpieņem lēmumus par 

pārkāpēja piemērotību turpmākajai darbībai Prelatūrā. 

2. Neatkarīgi no tā, kas tika teikts iepriekš, ikvienai personai, kura ir atzīta par vainīgu 

vardarbības noziegumā pret nepilngadīgo vai neaizsargātu personu, tiek aizliegts 

turpināt pildīt tās pastorālos vai apustuliskos amatus un pienākumus. Taču, tai tiek 

piedāvāts pienācīgs atbalsts psiholoģiskajai un garīgajai rehabilitācijai, kā arī tās 

sociālajai reintegrācijai. 

3. Ievērojot Prelatūras Statūtu attiecīgās normas (skat. Statuta, numuri 28.-35.), Vikārs var 

ieteikt nozieguma izdarītājam, lai tas lūdz Prelātam atbrīvot viņu no inkorporācijas 

Prelatūrā (skat. turpat., n. 31.) un var ieteikt Prelātam atbrīvot šo personu no piederības 

Prelatūrai. Jebkurā gadījumā tiek atzītas tiesības, ko Prelatūras Statūti un Kanonisko 

tiesību kodekss piešķir nozieguma izdarītājam. 

4. Saistībā ar kanoniskajiem sodiem, kurus piemēro priesteriem un diakoniem, kuri izdara 

šo noziegumu, tiek lietoti līdzekļi, kas ir noteikti SST, pantos 6. §2 un 21. §2 (skat. 

Ticības Mācības kongregācija, 2011. gada 3. maija Apkārtraksts, II).). 

4.1 Priesteris vai diakons, kurš ir izdarījis seksuālās vardarbības aktu pret 

nepilngadīgo, jebkurā brīdī var lūgt atbrīvojumu no klēra kārtas pienākumiem. 

4.2 Smagākajos gadījumos Prelatūras Prelāts ar Ticības Mācības kongregācijas 

starpniecību jautājumu par vainīgā atbrīvošanu no klēra kārtas vai viņa 

atstādināšanu no tās un atbrīvošanu no celibāta var iesniegt izskatīšanai tieši 

Pāvestam, to darot tikai tad, kad ir acīmredzami pierādījumi, ka noziegums ir 

izdarīts, un pēc tam, kad vainīgajam ir bijusi iespēja sevi aizstāvēt (skat. SST, 21. 

pants § 2, 2º). 

5. Diecēzes Ordinārijs, kura teritorijā notika noziegums, tiek informēts par lietas 

atrisinājumu. 

6. Ir jāizslēdz iespēja, ka klēra pārstāvis atkal tiek pielaists pie sava kalpojuma publiskas 

pildīšanas, ja tas var pakļaut briesmām nepilngadīgos vai pastāv risks, ka tas radīs 

ieļaunojumu kopienai (skat. Ticības Mācības kongregācija, 2011. gada 3. maija 

Apkārtraksts, III, i). 

7. Nevienam Prelatūras priesterim vai diakonam, kurš ir izdarījis seksuālās vardarbības 

noziegumu pret nepilngadīgo, nedrīkst uzticēt veikt priestera vai diakona kalpojumam 

raksturīgos pienākumus citā Baznīcas apgabalā vai pārcelt viņu uz citu Baznīcas 

apgabalu, lai tajā pildītu kādus kalpojumam raksturīgos pienākumus, pirms Vikārs nav 

iepriekš sīki informējis šī Baznīcas apgabala Ordināriju par izdarīto seksuālās 

vardarbības noziegumu un jebkuriem citiem datiem, kas varētu signalizēt, ka priesteris 

vai diakons ir bijis vai var būt bīstams bērniem un jauniešiem.  
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PIELIKUMS IV 

ZIŅOJUMS PAR IESPĒJAMO SEKSUĀLĀS VARDARBĪBAS NOZIEGUMU, KURĀ 

TIEK APSŪDZĒTS SVĒTA KRUSTA UN OPUS DEI PRELATŪRAS PIEDERĪGAIS 

LATVIJĀ 

Nav nepieciešams zināt pilnīgi visu prasīto informāciju pirms ziņojuma iesniegšanas 

1) Šo ziņojumu iesniedz: 

 Vārds(i) un uzvārds(i): ____________________________________________________________ 

 Adrese. Iela ________________________________ Pilsēta (apdzīvota vieta) ____________________ 

 Novads ________________________ Pasta indekss _________  

 Tālrunis _______________ e-pasts: _________________ 

 

2) Iespējamais seksuālās vardarbības izdarītājs: 

 Vārds un uzvārdi: ____________________________________________________________ 

 Adrese. Iela ________________________________ Pilsēta (apdzīvota vieta) ____________________ 

 Novads ________________________ Pasta indekss _________  

 Tālrunis _______________ e-pasts: _________________ 

 Vecums _____ Dzimums: Vīrietis __ Sieviete __ 

 

3) Iespējamais upuris: 

 Vārds un uzvārdi: ____________________________________________________________ 

 Adrese. Iela ________________________________ Pilsēta (apdzīvota vieta) ____________________ 

 Novads ________________________ Pasta indekss _________  

 Tālrunis _______________ e-pasts: _________________ 

 Vecums _____ Dzimums: Vīrietis __ Sieviete __ 

 Vecums, kad, iespējams, cieta no seksuālās vardarbības ____ 

 

4) Ja upuris joprojām ir nepilngadīgs – vecāku vai pārstāvju adrese un tālrunis: 

 Vārds un uzvārdi: ____________________________________________________________ 

 Adrese. Iela ________________________________ Pilsēta (apdzīvota vieta) ____________________ 

 Novads ________________________ Pasta indekss _________  

 Tālrunis _______________ e-pasts: _________________ 

 

5) Iespējamās seksuālās vardarbības aculiecinieku vārds, adrese un tālrunis (ja nepieciešams, 

izmantojiet vēl vienu lapu): 

 Vārds un uzvārdi: ____________________________________________________________ 

 Adrese. Iela _________________________________ Pilsēta (apdzīvota vieta) ____________________ 

 Novads ________________________ Pasta indekss _________  

 Tālrunis _______________ e-pasts: _________________ 



37 

 

 Vārds un uzvārdi: ____________________________________________________________ 

 Adrese. Iela _________________________________ Pilsēta (apdzīvota vieta) ____________________ 

 Novads ________________________ Pasta indekss _________  

 Tālrunis _______________ e-pasts: _________________ 

 

 Vārds un uzvārdi: ____________________________________________________________ 

 Adrese. Iela _________________________________ Pilsēta (apdzīvota vieta) ____________________ 

 Novads ________________________ Pasta indekss _________  

 Tālrunis _______________ e-pasts: _________________ 

 

6) Personu, kuras informāciju par iespējamo seksuālo vardarbību bija dzirdējušas no citiem, vārds un 

tālrunis (ja nepieciešams, izmantojiet vēl vienu lapu): 

 Vārds un uzvārdi: ____________________________________________________________ 

 Tālrunis _______________ e-pasts: _________________ 

 

 Vārds un uzvārdi: ____________________________________________________________ 

 Tālrunis _______________ e-pasts: _________________ 

 

 Vārds un uzvārdi: ____________________________________________________________ 

 Tālrunis _______________ e-pasts: _________________ 

 

7) Uzrakstiet, lūdzu, uz atsevišķas lapas mašīnrakstā vai salasāmā rokrakstā, ja ir iespējams, tad 

drukātā veidā, iespējamās seksuālās vardarbības aprakstu, kurā ir iekļauta šāda informācija: 

• Iespējamā noziedzīgā akta vai aktu daba (grēka pret sesto Dieva bausli tips) 

• Datums(-i) un laiks(-i), kuros tika paveikti iespējamie noziedzīgie akti 

• Vieta(s)/adrese(s), kur tas notika 

• Jebkuru citu informāciju, kur Jūs uzskatāt par svarīgu (piemēram, vai tika izmantota 

piespiešana ar spēku, draudiem, vai tika izmantota pievilināšana ar dāvanām, ar krāpšanu, vai 

bija ļaunprātīga autoritātes izmantošana, utt.) 

 

 

Personas, kura uzrakstīja šo paziņojumu paraksts: _______________________________________ 

Datums ___________________________ 

 

Lūdzu parakstiet arī lapu, uz kuras tika uzrakstīts iespējamā nozieguma apraksts un piestipriniet to ar 

skavām pie šīs lapas. 

 

 


