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Priekšvārds 

 

Latvijas kā Rietumu tiesību loka kultūrtelpā esošas valsts centrā ir cilvēks, 

kur tā dabiskais stāvoklis ir brīvība un vienlīdzība. Cilvēka brīvība var 

izpausties tad, ja tiek ievērota cilvēka cieņa gan valsts attiecībās ar indivīdu, 

gan indivīdu savstarpējās attiecībās. Valsts, kuras centrā ir cilvēka cieņa, 

sekmē brīvu cilvēku radošumu, kas ir pamatā valsts un sabiedrības attīstībai. 

Valsts, kuras funkciju īstenošanai centrā ir cilvēka cieņa, stiprina cilvēku 

uzticēšanos valstij. 

Veselības aizsardzība ir būtisks faktors cilvēka cieņas nodrošināšanā. 

Veselības sistēmas mērķis ir ievērot cieņu pret cilvēku, un šis princips, kā to 

atzinusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa, ir daļa no Eiropas Cilvēka tiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas būtības. Tiesības uz veselības 

aizsardzību iet ciešā sasaistē ar tiesībām uz dzīvību, spīdzināšanas 

aizliegumu, kā arī tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Lai raksturotu 

ideālo veselības sistēmu, jāmin Eiropas Sociālo tiesību komitejas 

formulētais, ka veselības sistēmām ir atbilstoši jāreaģē uz veselības riskiem, 

no kuriem ir iespējams izvairīties, proti, kurus var kontrolēt ar cilvēka rīcību, 

un valstīm jānodrošina labākie iespējamie rezultāti atbilstoši pieejamām 

zināšanām. 

Lai nodrošinātu labākos iespējamos rezultātus un īstenotu valsts varu 

veselības aizsardzības jomā, valstij jādefinē skaidri standarti, ko tā sagaida 

no veselības nozares. Šādus standartus papildina arī Eiropas Cilvēktiesību 

tiesa, savā judikatūrā attīstot valsts pienākumu nodrošināt slimnīcu 

pieejamību, medicīnisko datu diskrētumu, atbilstošu reglamentētu kārtību 

medicīnas personāla darbībai, kā arī efektīvas tiesu procedūras gadījumos, ja 

rodas konflikti. Mūsu valstij vēl daudz jāpaveic, lai atbilstu šiem 

standartiem. 

Lai valsts un indivīds varētu īstenot savus pienākumus un tiesības, kas 

izriet gan no starptautiskajiem, gan vietējiem tiesību avotiem, ir jo īpaši 

svarīgi, lai tiesiskais regulējums un tā piemērošana būtu skaidra, paredzama 

un arvien skatīta cilvēka cieņas īstenošanas gaismā. Šajā saistībā jāmin 

Satversmes tiesas judikatūrā nostiprinātais princips, ka, lai nodrošinātu 

indivīda privātās dzīves cieņu, noteikumiem, kas regulē medicīnisko datu 

pieejamību, ir jābūt formulētiem ar pietiekamu skaidrību, lai izvairītos no 

patvaļas to piemērošanā. Līdz ar to skaidrs tiesiskais ietvars un likuma 

vienveidīga piemērošana ir ļoti būtiska, lai īstenotu cilvēka tiesības uz 

veselības aizsardzību. 

Pacientu tiesību likuma komentāri ir nepieciešams instruments, lai 

sekmētu tiesiskā regulējuma skaidrāku izpratni un vienveidīgu tā 

piemērošanu. Šī grāmata ir nopietns mēģinājums būtisku veselības 

aizsardzības sistēmas daļu aplūkot caur cilvēktiesību prizmu. Šāda pieeja 

izriet no Satversmes, jo demokrātiskas tiesiskas valsts galvenā vērtība ir 

cilvēks. Tādēļ cilvēka cieņai ir jābūt galvenajai pieejai, kā raudzīties uz 

veselības aizsardzību. 

Atbilstoša izpratne par to, kā īstenot pacientu tiesību aizsardzību, 

veicinās ne tikai cilvēktiesību ievērošanu, bet pilnveidos mūsu sabiedrības 

kvalitāti. Tāpēc es augstu vērtēju autoru kolektīva veikumu, veidojot 

kvalitatīvu izpratni par Pacientu tiesību likuma mērķi un tvērumu. 

Valsts un tās izdotie tiesību akti veselības jomā ir mehānisms, lai 

garantētu cilvēka cieņu, kā arī citas cilvēka pamattiesības, jo tikai tā var 

veidoties cilvēka un pašas valsts izaugsme. Ticu, ka šie likuma komentāri 

palīdzēs Latvijā nostiprināt izpratni par cilvēka tiesībām un tādējādi virzīs 

Latviju uz augstākiem veselības aizsardzības standartiem. 

 

Prof. Ph. D. Ineta Ziemele, 

Satversmes tiesas priekšsēdētāja 


