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Par tiesas nolēmumu izpildi par personu  

aizturēšanu un nogādāšanu brīvības atņemšanas iestādē 

Šī gada ietvaros tiesībsargs ir saņēmis vairākus iesniegumus no personām, kuras ir 

izteikušas sūdzības par viņu aizturēšanu no Valsts policijas darbinieku puses. Lielākoties 

sūdzības bija par termiņu, kādā notikusi aizturēšana pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās. 

Iesniegumu izskatīšanas gaitā tika secināts, ka pēc lietas izskatīšanas tiesā bez personas 

klātbūtnes, piemēram, rakstveida procesā, un pieņemot nolēmumu par brīvības atņemšanas 

soda noteikšanu vai sākotnējā soda aizstāšanu ar brīvības atņemšanu, tiesa to nosūta 

policijai un tas ir jāizpilda nekavējoties. Tomēr persona tiek aizturēta vismaz pusgadu pēc 

nolēmuma nosūtīšanas policijai. Atsevišķos gadījumos personas tika aizturētas pēc gada 

vai ilgāka perioda.  

Iemesli tam, ka tiesas nolēmumu izpilde kavējas, var būt dažādi - personas mēdz 

slēpties un izvairīties, tāpat arī Valsts policijas darbinieku trūkuma un noslogotības dēļ. 

Viens no tiesībsarga redzeslokā nonākušajiem gadījumiem izgaismoja situāciju, ka, 

neskatoties uz tiesas nolēmuma spēkā stāšanos, persona tika aizturēta pēc vairākiem 

mēnešiem, kamēr tai bija piemērota policijas kontrole citā kriminālprocesā un tā regulāri 

atzīmējas policijas iecirknī. Līdz ar to nepieciešams noskaidrot, kā notiek personu 

meklēšana, izsludināšana meklēšanā un informācijas apmaiņa starp policijas iecirkņiem.  

No likuma “Par policiju” 10.panta pirmās daļas 5.punkta izriet, ka saskaņā ar 

policijas uzdevumiem policijas darbinieka pamatpienākumi atbilstoši dienesta 

kompetencei ir izpildīt tiesas nolēmumus, prokurora lēmumus un norādījumus, kas saistīti 

ar meklēšanas un izmeklēšanas darbību veikšanu. Tomēr sprieduma izpilde pēc pusgada 

vai ilgāk rada risku, ka personai rodas nesodāmības sajūta. Tādejādi var iestāties arī 

notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums (Krimināllikuma 62.pants).  

Atbilstoši Tiesībsarga likuma 11.panta 1., 3. un 4.punktam tiesībsargs veicina 

privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību, izvērtē un veicina labas pārvaldības principa 

ievērošanu valsts pārvaldē, atklāj trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā, kā arī veicina 

šo trūkumu novēršanu. Tādejādi, lai gūtu plašāku priekšstatu par pašreizējo situāciju un 

iespējamo uzlabojumu nepieciešamību, lūdzu sniegt informāciju, kādas darbības ir veiktas, 

kā arī kādas darbības ir plānotas veikt, lai uzlabotu tiesas nolēmumu izpildi. Tāpat vai ir 
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veikts izvērtējums par konkrētu termiņu noteikšanu tiesas nolēmumu izpildei. Lūdzu sniegt 

atbildi līdz 2022.gada 27.oktobrim. 
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