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Rīgā 

 

Datums skatāms laika zīmogā  Nr. 18/TA-1227/7525 

Uz 08.06.2016.    Nr. 1-5/125 

 

Latvijas Republikas tiesībsargam 

Jurim Jansonam  

Baznīcas iela 25 

Rīga, LV-1010 

 

Par ANO Konvencijas  

pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas,  

necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās  

vai sodīšanas veidiem Papildprotokolu 

 

Ministru kabinets ir izvērtējis Jūsu 2016. gada 8. jūnija vēstuli  

Nr. 1-5/125, kurā norādāt, ka tiesībsarga institūciju nevar pielīdzināt 

neatkarīgajam preventīvajam mehānismam Apvienoto Nāciju Organizācijas 

(turpmāk – ANO) Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, 

necilvēcīgas vai pazemojušas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokola 

(turpmāk – Papildprotokols) izpratnē un ka ar nacionālā preventīvā mehānisma 

izveidošanu valsts efektīvāk novērstu iespējamus spīdzināšanas un/vai sliktas 

izturēšanās riskus. Ņemot vērā minēto, lūdzat veikt atbilstošus pasākumus, lai 

Papildprotokols tiktu ratificēts pēc iespējas ātrāk. Izvērtējot Jūsu vēstulē minēto, 

sniedzam šādu informāciju. 

2012. gada 30. martā Jums tika sniegta atbilde (Nr. 18/TA-423/4001) uz 

Jūsu 2012. gada 17. februāra vēstuli Nr. 1-5/37, kurā lūdzāt paust Ministru 

kabineta nostāju par iespēju parakstīt un virzīt ratificēšanai Saeimā 

Papildprotokolu. Minētajā atbildē tika norādīts uz esošajām spīdzināšanas un 

cietsirdīgas izturēšanās novēršanā iesaistītajām institūcijām un to veiksmīgo 

pieredzi, kā arī secināts, ka Papildprotokola ratifikācija nav nepieciešama, 

vienlaikus norādot, ka jautājums par Papildprotokola ratificēšanu nākotnē varētu 

tikt aktualizēts. 



2 

 

1227_ve 

Ņemot vērā nepieciešamību turpināt pilnveidot cilvēktiesību ievērošanas 

uzraudzības mehānismus slēgta tipa iestādēs, papildinot to arī ar preventīviem 

pasākumiem cilvēktiesību pārkāpumu novēršanā, uzskatu, ka Papildprotokola 

ratificēšana ir atbalstāma. Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka valsts 

ierobežoto resursu dēļ Papildprotokolā paredzēto pasākumu ieviešana būtu 

jāplāno pakāpeniski, izstrādājot vairākus Papildprotokolā paredzēto pasākumu 

ieviešanas variantus. Līdz ar to Tieslietu ministrijai tiks uzdots izveidot darba 

grupu, kas izstrādās konceptuālu ziņojumu par Papildprotokola ratificēšanai 

nepieciešamajiem pasākumiem un indikatīvajām izmaksām. Papildus 

informējam, ka 2016. gada 24. maijā Latvijas valdība atbalstīja ANO Vispārējā 

periodiskā pārskata 2. ciklā saņemtās rekomendācijas, kas aicināja izvērtēt 

pievienošanos ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, 

necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem 

Papildprotokolam. 

Šajā konceptuālajā ziņojumā tiks analizēti iespējamie Papildprotokolā 

minēto nosacījumu īstenošanas varianti, iezīmēti nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos, veikti indikatīvi aprēķini par Papildprotokola ieviešanai 

nepieciešamajiem papildu izdevumiem un iekļauts arī laika grafiks. Tādējādi 

tiks nodrošināta pakāpeniska Papildprotokola ieviešana un cilvēktiesību 

ievērošanas uzlabošana. 

 

Pielikumā: Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija sēdes protokola Nr. 36  44. § 

izraksts uz 1 lp. 

 

 

Cieņā 

 

Ministru prezidents (paraksts*) Māris Kučinskis 
 
 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 


