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Rīgā
2020.gada 6 .maijā Nr. Nr.6-9/187
J. P.
Par informācijas sniegšanu
Tiesībsargs saņēma Jūsu 2020.gada 25.februāra iesniegumu par Valsts
policijas darbinieku rīcību, veicot Jūsu aizturēšanu un pilno pārmeklēšanu.
Izvērtējot minētajā iesniegumā norādītos apstākļus, 2020.gada 13.martā vēstulē
Nr.6-9/106 Iekšējās drošības birojam tika lūgts veikt pārbaudi par Valsts
policijas darbinieku rīcību 2020.gada……, veicot Jūsu aizturēšanu un
pārmeklēšanu.
2020.gada 16.aprīļa vēstulē Nr.20/18-197970 Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes priekšnieks J.P informēja par veiktās pārbaudes rezultātiem.
Minētajā vēstulē norādīts, ka, veicot Jūsu aizturēšanu, netika pārkāptas Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 255. un 256.panta prasības, kā arī policijas
amatpersonu rīcība neesot saskatīts normatīvo aktu pārkāpums. Vienlaikus J.P
informē, ka pie Jums netika atrasti aizliegtie priekšmeti un Jūs tikāt atbrīvota un
nogādāta atpakaļ uz Daugavgrīvas cietumu.
No cilvēktiesību viedokļa raugoties amatpersonu pilnvaras, ierobežot
pamattiesības, ir saistītas personu rīcības tiesiskuma vērtējumu. Proti, policijas
darbiniekiem tiesības veikt aizturēšanu un pārmeklēšanu ir saistītas ar
administratīvā pārkāpuma vai noziedzīgā nodarījuma sastāva esamību personas
darbībās.
Sākotnēja informācija par personas iespējams prettiesisko rīcību, kas ir
iemesls pamattiesību ierobežojumam, var būt ar augstu ticamības pakāpi.
Tomēr, paļaujoties vienīgi uz tās ticamību, amatpersonas uzņemas risku, ka
gadījumā, ja minētā informācija izrādīsies kļūdaina, zudīs arī tiesisks pamats
personas pamattiesību ierobežojumam. Attiecīgi 2020.gada 5.februāra
notikumos, nekonstatējot darbībās administratīvā pārkāpuma sastāva pazīmes,
policijas darbiniekiem pēc būtības zuda arī tiesisks pamats Jūsu pamattiesību
ierobežojumam.
Latvijas Republikas Satversme aizsargā nevien personas tiesības uz
brīvību (94.p.) un privātās dzīves neaizskaramību (96.p.), bet arī tiesības uz
atlīdzinājumu (92.p.), kas radies nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā.
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Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanas likums nodrošina privātpersonai Satversmē noteiktās tiesības uz
atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumu un nemantisko kaitējumu, kas tai
nodarīts administratīvā pārkāpuma lietvedībā iestādes prettiesiskas vai
nepamatotas rīcības dēļ. Atbilstoši minētā likuma 2.panta otrajai daļai un
18.panta otrajai daļai, ja uzskatāt, ka ar Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes darbinieku rīcību 2020.gada……., Jums tika nodarīti materiāli
zaudējumi vai nemantisks kaitējums, esat tiesīga vērsties pie Valsts policijas
priekšnieka ar prasību par tā atlīdzināšanu.
Ar cieņu
tiesībsarga pilnvarojumā
Pilsonisko un politisko tiesību
nodaļas vadītāja
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