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Priekšvārds
Lasītājam tiek nodots grāmatas "Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā" otrais
pārstrādātais un papildinātais izdevums. 2000. gadā, kad autoru kolektīvs
publicēja grāmatu, tā bija pirmā oriģināla tāda satura grāmata Latvijā un
latviešu valodā. Grāmatas pirmā izdevuma veidošanā piedalījās Sandra
Garsvāne, Anhelita Kamenska, Ieva Leimane-Veldmeijere, Egils Levits,
Mārtiņš Mits, Nils Muižnieks, Ineta Tāre un Ineta Ziemele – autoru kolektīvs,
kas pārstāvēja samērā plašu sociālo zinātņu spektru. Veidojot ievada vārdus
otrajam grāmatas izdevumam, gribētos izmantot šo iespēju un vēlreiz
pateikties grāmatas oriģinālversijas autoriem par toreiz ieguldīto laiku, darbu
un zināšanām, radot grāmatu, kura ieņēma ļoti svarīgu vietu Latvijas kā
demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā, jo to lasīja gan liela daļa studējošās,
gan profesionālās auditorijas. Šajā grāmatā sniegtā informācija, paustās
atziņas un iezīmētās kopsakarības sekmēja to, ka, veidojot mūsdienīgu
tiesisko sistēmu Latvijā, viens no skatpunktiem bija cilvēktiesību aizsardzība.
Tādējādi 2000. gada grāmata "Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā" ir ieņēmusi
savu vietu Latvijas jaunāko laiku tiesību vēsturē, un tajā vienmēr varēs
izlasīt, kā desmit gadus pēc atbrīvošanās no padomju okupācijas mēs domājām
par cilvēktiesībām un kādus demokrātijas un cilvēktiesību aizsardzības
mehānismus tobrīd bijām izveidojuši.
Grāmatas otro izdevumu piekrita pilnveidot un pārstrādāt šāds autoru
kolektīvs: Anhelita Kamenska, Mārtiņš Mits, Alla Spale, Ineta Tāre un Ineta
Ziemele. Šim autoru kolektīvam nebija jāsāk tukšā vietā, jo grāmatas oriģinālā
versija bija un paliek pamatīga bāze. Grāmatas oriģinālā versijā bija arī
vairākas sadaļas, kuras turpina veidot otrā izdevuma saturu gandrīz negrozītā
veidā. Tādējādi Egila Levita sadaļa par cilvēktiesību teoriju un dogmatiku un
Nila Muižnieka sadaļa par Latvijas pirmajiem soļiem cilvēktiesību regulēšanā
un aizsardzībā līdz valsts neatkarības zaudēšanai 1940. gadā un uzreiz pēc
neatkarības atjaunošanas prasīja tikai nelielu redakcionālu modernizāciju.
Diezgan līdzīgi ir ar Ievas Leimanes-Veldmeijeres ideju vēstures nodaļu.
Grāmatas otrajā izdevumā cilvēktiesības turpina tikt aplūkotas pirmām
kārtām kā tiesību nozare. Cilvēktiesības ir starptautisko tiesību nozare.
Pamattiesības savukārt ir jēdziens, kas apzīmē cilvēkam piemītošās tiesības
konstitucionālo tiesību ietvaros. Demokrātiskas tiesiskas valsts publiskās
tiesības ir veidotas un attīstās tā, lai nodrošinātu plašāko iespējamo personas
tiesību aizsardzību. Pamattiesību klātbūtne privāttiesiskajās attiecībās arī tiek
atpazīta arvien biežāk. Kopš 2000. gada strauja nacionālo tiesību attīstība ir
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notikusi Eiropas Savienības integrācijas un tās tiesību telpas paplašināšanās
un padziļināšanās ietekmē. Eiropas Savienības Pamattiesību harta apliecina
Eiropas Savienības tiesību konstitucionalizācijas virzienu. Tādējādi cilvēktiesību saturs atklājas trīs tiesību sistēmu ietvaros, kuras ir ciešā savstarpējā
mijiedarbībā.
Tajā pašā laikā katram cilvēkam vienmēr būs savs viedoklis par to,
kas ir cilvēka tiesības. Pasaules un mūsu reģiona prakse rāda, ka cilvēktiesību
retorika var tikt lietota arī politiskajās cīņās. Grāmatas galvenais mērķis ir
nemainīgs, proti, sniegt pēc iespējas visaptverošu un objektīvu skaidrojumu
par cilvēktiesību jēdzienu, būtību starptautisko un nacionālo tiesību ietvarā,
atsevišķu cilvēktiesību saturu un robežām, par mehānismiem, ar kuriem
cilvēki var aizsargāt tiem piemītošās tiesības. Otrs grāmatas mērķis ir iezīmēt
plašāko kontekstu, kādā būtu skatāmi cilvēktiesību jautājumi Latvijā. To vidū
ir vēsturiski politiskais un Eiropas integrācijas aspekts.
Šāda pieeja cilvēktiesību jēdzienam ir nepieciešama vairāku iemeslu
dēļ. Cilvēktiesības vēl arvien Latvijas tiesiskajā sistēmā nav pilnībā ieņēmušas
tām pienākošos vietu. Tam ir vairāki iemesli. Tostarp jāmin tas, ka cilvēktiesības kā ideja, kas ir cieši saistīta ar sabiedrības attīstību, līdz ar sabiedrību
turpina strauji attīstīties un prasa no juristiem un lēmumu pieņēmējiem
nepārtraukti sekot līdz šai attīstībai. Notikumi pasaulē rāda, ka cilvēktiesību
aizsardzība vienmēr būs aktuāla. Cilvēktiesības ir cieši saistītas ar ideju un
izpratnes attīstību par to, kas ir cilvēks, kas ir sabiedrība, kā labāk to organizēt.
Tādēļ cilvēktiesības nav un nevar būt arī tikai tiesību zinātnes izpētes priekšmets.
Savā būtībā cilvēktiesības ir visu sociālo zinātņu izpētes priekšmets. Tās ir
starpdisciplināras un dinamiskas, jo sabiedrības attīstās un mainās. Tomēr
nemainīga nu jau kādu laiku ir Rietumu kultūrtelpā, kurai pieder arī Latvija,
dzimusī izpratne par to, ka tiesiskums, demokrātija un cilvēktiesības ir tās trīs
idejas, kas viena otru papildina, ir cieši saistītas un viena no otras neatraujamas. Cilvēka cieņa un vienvērtība mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem vislabāk
var izpausties tieši demokrātiskā tiesiskā sabiedrības pārvaldības formātā. Arī
pasaules prakse rāda, ka, lai arī šī atziņa ir zināma un pat guvusi nostiprinājumu valstu konstitūcijās un starptautiskajos dokumentos, tomēr neviena
sabiedrība vēl nav sasniegusi tādu savas pārvaldības modeli, kas būtu pilnīga
minēto vispārējo principu realizācija praksē.
Grāmatai ir trīs daļas. Pirmajā daļā sniegts ieskats to ideju attīstībā,
kuras bija svarīgas, lai cilvēce nonāktu līdz cilvēktiesību idejas konkretizācijai
principa un tiesību normu formā nacionālā un pārnacionālā līmenī. Šajā daļā
tiek parādītas šā jēdziena daudzās dimensijas. Līdz ar to – cilvēktiesības kā
filozofijas tēma, kā konstitucionālo tiesību priekšmets un starptautisko tiesību
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priekšmets – šāda secība samērā precīzi rāda šīs idejas un jēdziena vēsturiskās
attīstības ceļu. Otrā daļa sniedz lasītājam ieskatu 20. gadsimtā konsolidētā
cilvēktiesību pamata katalogā. Tiek analizēts šo tiesību saturs un robežas,
aprakstīti arī dažādie starptautiskie un reģionālie cilvēktiesību mehānismi. Lai
gan Latvija ir paveikusi ievērojamu darbu tulkojot starptautiskos cilvēktiesību
dokumentus latviešu valodā, tomēr grāmatas lasītājam ir ieteicams vienmēr
iepazīties ar starptautiskajiem dokumentiem kādā no to oficiālajām valodām,
lai varētu precīzi noskaidrot tajos lietotos jēdzienus.
Atsevišķa nodaļa atvēlēta Eiropas Savienībai un cilvēktiesību jautājumam tajā. Eiropas reģiona norisēm, protams, ir īpaša nozīmē Latvijā. Eiropas
Savienības un cilvēktiesību jautājums kopējā Eiropas cilvēktiesību arhitektūrā
vēl arvien ir viens no nopietnākajiem izaicinājumiem Eiropas kontinenta
nākotnes vīzijā.
Grāmatas trešā daļa ir veltīta cilvēktiesību jautājumam Latvijā. Tā
aptver vēsturiskus, sociālus, politiskus un juridiskus aspektus, parādot, ka
cilvēktiesību jautājumam ir jāpievērš vispusīga un nopietna uzmanība un
jāmeklē objektīvi un racionāli modeļi cilvēktiesību nodrošināšanai visiem bez
jebkādas diskriminācijas. Visbeidzot viens no interesantākajiem novērojumiem,
pārstrādājot šo grāmatu divdesmit gadus pēc pirmā izdevuma tapšanas, ir tas,
cik ļoti strauji ir nostiprinājušās starptautiskās tiesības un Latvijas tiesības, kā
arī tiesību aizsardzības mehānismi, kas vērsti uz cilvēka tiesību aizsardzību.
Ja cilvēktiesību ideja veidojās vairākus gadsimtus, tad tieši 20. gadsimta
nogalē un 21. gadsimta sākumā ir pieredzēts vēl nebijis temps izpratnes,
tiesiskā regulējuma un tiesību aizsardzības mehānismu radīšanā. Taču sajūta,
ka tomēr netiekam laikam līdzi, neatstāj, jo zinātnes un tehnoloģiju attīstība
liek paskatīties uz cilvēka privātumu, vārda brīvību un pašu cilvēka cieņu no
vēl nepierastas perspektīvas, proti, 20. gadsimtā veidotā izpratne par privātuma
un publiskuma robežu mainās. Internets ir mainījis cilvēku attiecības, un
tādēļ, ka internets neapstājas pie valsts robežas, arvien lielāku nozīmi iegūst
valstu sadarbība jaunajos apstākļos.
Tādējādi, lai gan grāmatas otrais papildinātais un pārstrādātais
izdevums ir vairāku autoru kopdarbs, tomēr grāmata saglabā viengabalainību,
tā nav atsevišķu rakstu krājums. Vienlaikus katrs autors saglabā autortiesības
uz savu darbu, bet grāmatas zinātniskā redaktore uzņemas atbildību par
visas grāmatas viengabalainību un atbilstību jaunākajiem konceptuālajiem
sasniegumiem cilvēktiesību jomā.
Būtu bijis grūti radīt šo grāmatu nedaudz ilgāk kā viena gada laikā
bez Rīgas Juridiskās augstskolas un tās absolventes Paulas Šimkuses atbalsta
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zinātniskajā pētniecībā, Signes Terihovas kompetentās un kritiskās acs visa
manuskripta pārlasīšanā un Tiesu namu aģentūras ieguldījuma grāmatas
noformēšanā pēc labākajiem juridiska satura grāmatu izdošanas standartiem.
Profesore Ph. D. (Cantab.) Ineta Ziemele
Eiropas Savienības Tiesas tiesnese

