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sodīšanu 
– atjauninātas pamatnostādnes  

 
 

1. Cilvēktiesību jautājumu darba grupa, pabeidzot pārskatīt Pamatnostādnes par spīdzināšanu un 

citādu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu, apstiprināja vienošanos par 

atjauninātām ES pamatnostādnēm par spīdzināšanu, kā izklāstīts šīs piezīmes pielikumā.  

 

2. PDK ir aicināta apstiprināt atjauninātās pamatnostādnes par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, 

necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu, lai Padome tās apstiprinātu Pastāvīgo 

pārstāvju komitejā. 

 

 



 

 
6129/12  ag/IBA/kl 2 
PIELIKUMS DG K 1   LV 

PIELIKUMS 
 

ES POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES ATTIECĪBĀ UZ TREŠĀM VALSTĪM PAR 

SPĪDZINĀŠANU UN CITĀDU NEŽĒLĪGU, 

NECILVĒCĪGU UN PAZEMOJOŠU RĪCĪBU UN SODĪŠANU 

(atjauninātas pamatnostādnes) 

 

MĒRĶIS 

 

Šo pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt ES ar operatīvu instrumentu, kas jālieto saziņā ar trešām 

valstīm visos līmeņos, kā arī daudzpusējos cilvēktiesību forumos, lai atbalstītu un stiprinātu 

pašreizējos pasākumus, novēršot un izskaužot spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos visā pasaulē. 

Termins "spīdzināšana" šajās pamatnostādnēs tiek izmantots saskaņā ar definīciju, kas sniegta 

1. pantā Konvencijā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību un 

sodīšanu. Šajā pamatnostādnēs "citāda slikta apiešanās" ir visu veidu nežēlīga, necilvēcīga vai 

pazemojoša rīcība vai sodīšana, tostarp miesas sodi, kas atņem indivīdam tā fizisko un garīgo 

vienotību. Pamatnostādņu galvenais mērķis ir risināt konkrētus jautājumus par spīdzināšanu un 

citādu sliktu apiešanos, bet tās sniegs ieguldījumu arī ES cilvēktiesību politikā kopumā, palīdzēs 

īstenot citus ES cilvēktiesību instrumentus un Eiropas Savienības pamatnostādnes Starptautisko 

humanitāro tiesību ievērošanas veicināšanai. 

 

IEVADS 

 

Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz principiem, kas respektē brīvību, demokrātiju, 

cilvēktiesības, pamatbrīvības un tiesiskumu. Šie principi ir kopēji visām dalībvalstīm. Cilvēktiesību 

ievērošana ir viens no galvenajiem mērķiem ES kopējā ārpolitikā un drošības politikā (KĀDP).  
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Spīdzināšana un citāda slikta apiešanās ir viens no cilvēktiesību, personas neaizskaramības un 

cilvēka cieņu aizskarošākajiem pārkāpumiem. Saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju 

nevienu cilvēku nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu 

pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām nav pieļaujami 

nekādi izņēmumi. Visām valstīm ir pienākums ievērot beznosacījumu aizliegumu attiecībā uz 

visiem spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās veidiem jebkādos apstākļos. Neskatoties uz 

starptautiskās kopienas pūlēm, spīdzināšana un citāda slikta apiešanās pastāv visā pasaulē. 

Nesodāmība attiecībā uz personām, kas veic spīdzināšanu un piemēro citādas sliktas apiešanās 

veidus, joprojām pastāv daudzās valstīs. 

 

Visas ES dalībvalstis pauž stingru politisku pārliecību, ka ir jācenšas novērst un izskaust visus 

spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās veidus ES teritorijā un pasaulē. Šādu tiesību veicināšana 

un aizsardzība ir ES cilvēktiesību politikas prioritāte.  

 

Savā darbā, lai novērstu un izskaustu spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos, kā arī rehabilitētu 

spīdzināšanas upurus, ES ievēro attiecīgas starptautiskas un reģionālas cilvēktiesību, tiesvedības 

darbības un bruņotu konfliktu vadības normas un standartus, tostarp tos noteikumus, kas izklāstīti 

pielikumā. 

 

OPERATĪVĀS PAMATNOSTĀDNES 

 

Šo pamatnostādņu operatīvā daļa ir izstrādāta, lai noteiktu veidu un līdzekļus, kā efektīvi veikt 

darbu ar nolūku novērst spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos atbilstīgi KĀDP.  

 

 

ES aktīvi atbalsta attiecīgo iesaistīto dalībnieku darbu (tostarp, ANO Komiteju pret spīdzināšanu, 

ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomiteju, ANO Cilvēktiesību komiteju, ANO Piespiedu 

pazušanas komiteju, Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komiteju, kā arī ANO īpašās 

struktūras un citus iesaistītos dalībniekus). ES veiks aktīvus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

pašreizējās starptautiskās garantijas pret spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos tiek stiprinātas un 

efektīvi īstenotas. 
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Valstu stratēģijas  

 

Spīdzināšana un citāda slikta apiešanās būtu pienācīgi jāatspoguļo un jārisina ES valstu 

cilvēktiesību stratēģijās. Tas nozīmē, ka tur, kur spīdzināšana un citāda slikta apiešanās ir atzīta par 

prioritāru jautājumu, ir jāveic padziļināta analīze par situāciju konkrētajā valstī saistībā ar 

spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos un jānosaka iespējamas preventīvas darbības un mehānismi, 

kā arī vajadzīgie pasākumi, lai apkarotu nesodāmību attiecībā uz personām, kas veic spīdzināšanu 

un piemēro citādas sliktas apiešanās veidus. Šajā sakarā un kā tas izklāstīts Padomes 2008. gada 

secinājumos, tiek uzsvērta īstenošanas pasākumu (dok. 8407/1/08) nozīme, kas ir saistīti ar aktīvi 

rīkotiem informācijas pasākumiem un valdību struktūru un pilsoniskās sabiedrības sadarbību. 

Valstīs, kurās spīdzināšana un slikta apiešanās nav atzīta par prioritāru jautājumu, to risinās, kad 

valstī tiks konstatēti attiecīgi gadījumi. 

 

Pārraudzība un ziņošana 

 

ES misiju vadītāji savos ziņojumos risinās spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās gadījumus, kas 

valstī ir konstatēti. Valstīs, kur spīdzināšana un citāda slikta apiešanās ir atzīta par prioritāru 

jautājumu saskaņā ar valsts cilvēktiesību stratēģiju, ES misiju vadītāji iekļaus analīzi par konstatēto 

spīdzināšanu un sliktu apiešanos, un par pasākumiem, kas veikti to apkarošanai, kā arī sniedz ES 

darbību rezultātu un ietekmes periodisku izvērtējumu.  

 

ES pasākumi saziņā ar trešām valstīm 

 

ES mērķis ir ietekmēt trešās valstis, lai tās veiktu efektīvus pasākumus pret spīdzināšanu un citādu 

sliktu apiešanos un nodrošinātu, ka stājas spēkā spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās absolūts 

un saistošs aizliegums. Sazinoties ar trešām valstīm, ES paudīs kategorisku prasību visām valstīm 

ievērot un izpildīt attiecīgās starptautiskās normas un standartus, kā arī uzsvērs, ka saskaņā ar 

starptautiskajām tiesībām spīdzināšana un citāda slikta apiešanās ir aizliegta jebkādos apstākļos. ES 

savus mērķus pasludinās par neatņemamu cilvēktiesību politikas sastāvdaļu un uzsvērs, cik svarīgi 

ir novērst spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos, lai izskaustu to globālā mērogā.  
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ES ievēro holistisku un aktīvu pieeju, kas aptver visus būtiskos elementus, lai izskaustu 

spīdzināšanu – novēršanu, aizsardzību un rehabilitāciju, īpaši pievēršoties spīdzināšanas un citādas 

sliktas apiešanās upuriem. 

 

ES dalībvalstis ir apņēmušās terorisma apkarošanā pilnībā ievērot starptautiskās prasības aizliegt 

spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu.  

 

A) Lai sasniegtu šos mērķus, ES, cita starpā, veiks šādus pasākumus.  

 

Politisks dialogs 

 

Politiskā cilvēktiesību dialogā starp ES un trešām valstīm un reģionālām organizācijām tiks ietverts 

jautājums par spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos. ES savos terorisma apkarošanas dialogos ar 

trešām valstīm izvirzīs jautājumu par spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās aizliegšanu. Būtu 

jānodrošina spēju veidošana cilvēktiesību un tiesiskuma jautājumos, tostarp spīdzināšanas un 

citādas sliktas apiešanās aizliegšana, kā arī trešās valstis jāmudina savā terorisma apkarošanas 

darbībā iekļaut cilvēktiesības. 

 

Iniciatīvas 

 

ES īstenos iniciatīvas un izdos publiskus paziņojumus, mudinot attiecīgās trešās valstis pieņemt 

efektīvus, tostarp preventīvus, pasākumus pret spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos. Ja 

nepieciešams, ES pieprasīs informāciju par spīdzināšanas vai citādas sliktas apiešanās liecībām. ES 

arī ņems vērā pozitīvi vērtējamus veiktos pasākumus. 

 

Konkrētos un labi dokumentētos spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās gadījumos ES pieprasīs 

(pēc slepenas vai publiskas iniciatīvas) attiecīgās valsts iestādēm nodrošināt upuru un citu saistīto 

personu drošību, novērst ļaunprātīgu vardarbību, sniegt informāciju un piemērot attiecīgas 

garantijas un nodrošināt, ka tiek veikta ātra, efektīva, neatkarīga un objektīva izmeklēšana, lai 

sauktu pārkāpējus pie atbildības un atvieglinātu pilnīgu un efektīvu pārestības izlīdzināšanu. 

Pasākumus attiecībā uz individuāliem gadījumiem noteiks, izskatot katru gadījumu atsevišķi, un tie 

var būt daļa no kopējas iniciatīvas. 
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Divpusēja un daudzpusēja sadarbība 

 

Spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās apkarošanu un novēršanu noteiks par prioritāti visās 

divpusējās un daudzpusējās sadarbībās, lai veicinātu cilvēktiesības, tostarp sadarbojoties ar 

pilsonisko sabiedrību, arī juridiskajā, veselības aizsardzības, izglītības un apmācības jomā. Īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš šādai sadarbībai saistībā ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 

instrumentu un sadarbības/divpusējās/reģionālās programmās, atbalstot tiesiskumu un drošības 

jomas reformu. 

 

Īpaši nopietnos gadījumos var izvērtēt iespēju izmantot cilvēktiesību klauzulas, kas iekļautas 

asociācijas, partnerattiecību vai sadarbības nolīgumos. Vajadzības gadījumā var apsvērt arī VPS 

priekšrocību atcelšanu. 

 

Tiesu procesu novērošana 

 

Misiju vadītāji centīsies sūtīt vēstniecību pārstāvjus kā novērotājus uz tiesām, ja ir pamats uzskatīt, 

ka apsūdzētie ir bijuši pakļauti spīdzināšanai vai pret tiem ir vērsta slikta apiešanās.  

 

B) Eiropas Savienība spīdzināšanas apkarošanas darbībās mudinās trešās valstis veikt, cita 

starpā, šādus pasākumus: 

 

Novērst, aizliegt un nosodīt spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos 

 

– nodrošināt, lai valsts tiesību aktos visi spīdzināšanas akti, tostarp mēģinājumi, līdzdalība un 

piedalīšanās, tiktu kvalificēti kā noziedzīgi nodarījumi un tiem piemērotu pienācīgus sodus; 

– visaugstākajā līmenī nosodīt visus spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās veidus; 

– atcelt vai grozīt jebkuru tiesību aktu, kura mērķis vai sekas ir atļaut vai attaisnot jebkādu 

spīdzināšanas vai citādas sliktas apiešanās veidu. 
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– veikt efektīvus likumdošanas, administratīvus, juridiskus un citus pasākumus, lai novērstu: 

spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās izpausmes jebkurā teritorijā, kurā darbojas tās 

jurisdikcija; novērst un aizliegt tādu ierīču ražošanu, tirdzniecību, eksportu, importu un 

izmantošanu, kurām nav cita praktiska izmantojuma kā vien spīdzināšana un citāda slikta 

apiešanās, kā arī noteikt stingru kontroli, lai novērstu pārkāpumus tādu ierīču ražošanā, 

tirdzniecībā, eksportā, importā un izmantošanā, kuras varētu izmantot spīdzināšanas un 

citādas sliktas apiešanās nolūkā, kā norādīts Padomes Regulā (EK) Nr. 1236/2005 par tādu 

preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai 

nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai. 
 

Ievērot un īstenot starptautiskās normas un procedūras 
 

– pievienoties Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai pret spīdzināšanu un citu 

nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu (KPS) un tās neobligātajam 

protokolam, Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (SPPPT) 

un attiecīgajiem reģionālajiem instrumentiem, piemēram, Robena salas pamatnostādnēm 

spīdzināšanas novēršanai un aizliegšanai Āfrikā, Amerikas Konvencijai, lai novērstu 

spīdzināšanu un sodītu par to atbildīgās personas, un Eiropas Konvencijai par spīdzināšanas 

novēršanu; apsvērt pievienošanos ANO Starptautiskajai konvencijai par visu personu 

aizsardzību pret piespiedu pazušanu (CPED); 

– atcelt atrunas, kas neatbilst KPS, SPPPT, CPED un citu attiecīgu līgumu nolūkam un 

mērķim; 

– apsvērt atcelt pārējās atrunas attiecībā uz KPS, SPPPT, CPED un citiem attiecīgiem 

līgumiem; 

– apsvērt atļaut individuālu un starpvalstu sūdzību iesniegšanu saskaņā ar KPS, Konvenciju 

par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, CPED un SPPPT; 

– pievienoties Starptautiskās Krimināltiesas statūtiem; 

– ievērot prasības attiecībā uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību struktūru, tostarp ANO, 

pagaidu aizsardzības pasākumiem, nolēmumiem, lēmumiem un ieteikumiem; 

– sadarboties ar ANO īpašo referentu par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un 

pazemojošu rīcību vai sodīšanu un visām citām attiecīgām īpašām procedūrām,  

– sadarboties ar KPS, ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomiteju un citu attiecīgu ANO 

līgumu struktūrām, tostarp, lai īstenotu un piemērotu līgumu struktūru secinājumus un 

ieteikumus, un piekrist publicēt ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomitejas ziņojumus 

pēc vizītēm; 
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– nodrošināt, lai valsts tiesību aktos būtu kategoriski aizliegta jebkuras personas piespiedu 

pārvietošana uz kādu valsti, ja ir pamatotas aizdomas, ka pret minēto personu varētu būt 

vērsta spīdzināšana vai citāda slikta apiešanās (arī izcelsmes valstī), vai ir risks, ka to var 

vēlāk pārvietot uz šādu valsti, kā arī nodrošināt piekļuvi efektīvai, neatkarīgai un objektīvai 

lietas izskatīšanai pirms šāda lēmuma pieņemšanas; 

– valstīs, kur nāvessods joprojām tiek piemērots, nodrošināt, ka papildus ierobežojumiem, kas 

ietverti SPPPT 6. pantā, izņēmumiem, kā arī apstākļiem ēkā, kurā tiek turētas personas, 

kurām tiks veikts nāvessods, ir jābūt tādiem, lai radītu vismazākās iespējamās fiziskās un 

garīgās ciešanas; 

– sadarboties ar attiecīgiem Eiropas Padomes mehānismiem, jo īpaši īstenojot Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas lēmumus un ieteikumus, ko sniegusi Eiropas Komiteja spīdzināšanas un 

necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, un piekrist publicēt komitejas 

ziņojumus pēc valstu apmeklēšanas; 

– sadarboties ar attiecīgām reģionālām cilvēktiesību struktūrām un mehānismiem.  

 

 

Pieņemt un ieviest garantijas un procedūras, kas saistītas ar apcietinājuma vietām 

 

– pieņemt un ieviest juridiskas un procesuālas garantijas pret spīdzināšanu un citādu sliktu 

apiešanos un nodrošināt, lai personas, kurām atņemta brīvība, nonāk tiesas iestādēs bez 

kavēšanās, ka tām nekavējoties ir pieejami neatkarīgi advokāti un tiesības uz konfidenciālu 

saziņu ar tiem, un medicīniskā aprūpe, un tie ir regulāri pieejami arī vēlāk, un nodrošināt, ka 

personas, kurām atņemta brīvība, var informēt savus radiniekus un citas svarīgas trešās 

iesaistītās personas bez kavēšanās par savu apcietināšanu un apcietinājuma vietu, kā arī 

visām turpmākām pārvietošanām; 

– izveidot neatkarīgus mehānismus, lai izmeklētu sūdzības pret policijas vai cietumu 

darbiniekiem, kurus apsūdz par ļaunprātīgu izturēšanos pret aizturētajiem; 

– aizliegt slepenas apcietinājuma vietas, nodrošinot, ka visas personas, kurām atņemta brīvība, 

tiek turētas oficiāli atzītās apcietinājuma vietās un ka viņu atrašanās vieta ir zināma, jo īpaši 

viņu ģimenes locekļiem un advokātiem; 
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– nodrošināt, ka apcietinājuma un nopratināšanas procedūras atbilst attiecīgiem 

starptautiskiem un reģionāliem standartiem; 

– uzlabot apstākļus vietās, kur personas, kurām atņemta brīvība, tiek turētas, lai ievērotu 

starptautiskos un reģionālos standartus; 

– nodrošināt, ka personas, kuras bijušas notiesātas par spīdzināšanu vai citu nežēlīgu, 

necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu, nav vēlāk iesaistītas tādas personas 

apcietināšanā, nopratināšanā vai lietas izmeklēšanā, kas ir arestēta, apcietināta vai atrodas 

citā brīvības atņemšanas vietā, un ka personas, kuras ir apsūdzētas spīdzināšanā vai citā 

nežēlīgā, necilvēcīgā un pazemojošā rīcībā vai sodīšanā, nav iesaistītas kādas apcietinātas 

personas apcietināšanā, nopratināšanā vai lietas izmeklēšanā, kamēr nav noņemta apsūdzība; 

šādi pasākumi būtu jāīsteno atbilstīgi tiesvedībā pieņemtam tiesas spriedumam vai 

administratīvam lēmumam par pagaidu atstādināšanu. 

 

Nodrošināt rehabilitāciju un atlīdzību upuriem 

 

– nodrošināt to, ka spīdzināšanas upuri saņem atlīdzību un tiem ir izpildāmas tiesības uz 

taisnīgu un atbilstošu kompensāciju, tostarp saņemt līdzekļus pēc iespējas pilnīgākai 

rehabilitācijai; 

– nodrošināt to, ka spīdzināšanas upuriem un viņu ģimenēm ir pieejama vispusīga 

rehabilitācija, tostarp medicīniska, psiholoģiska un sociāla palīdzība, kā arī citi pakalpojumi. 

 

Ieviest vietējas juridiskas garantijas 

 

– nodrošināt, ka spīdzināšanas rezultātā iegūta informācija, atzīšanās vai citi pierādījumi 

nekādos apstākļos nevar tikt izmantoti tiesas procesos, izņemot procesā pret personu, kas 

apsūdzēta spīdzināšanā vai saistībā ar citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai 

sodīšanu, liecinot par to, ka šāda informācija, atzīšanās vai citi pierādījumi tika sniegti vai 

iegūti; 

– nodrošināt, ka informācija, atzīšanās vai citi pierādījumi netiek uzskatīti kā pierādījumi, ja 

vien tie nav pietiekami pamatoti ar faktiem; 

– atcelt visus miesas soda veidus; 
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– nodrošināt, ka nekādi ārkārtas apstākļi, ieskaitot kara stāvokli vai kara draudus, iekšēju 

politisko nestabilitāti vai jebkāda cita veida kritisku stāvokli valstī, nevar tikt uzskatīti par 

spīdzināšanas vai sliktas apiešanās attaisnojumu; 

– nodrošināt, ka neviens augstākas amatpersonas vai valsts iestādes rīkojums nevar tikt 

uzskatīts par spīdzināšanas vai citādas sliktas apiešanās attaisnojumu; 

– nodrošināt, ka tiesībaizsardzības amatpersonas, militārie, medicīnas un citi attiecīgie 

darbinieki netiks sodīti, ja viņi nepilda rīkojumus veikt spīdzināšanu vai pielietot citādus 

sliktas apiešanās veidus. 

 

Apkarot nesodāmību 

 

– nodrošināt, ka pret ikvienu personu, kas ir valsts jurisdikcijā un kas ir atbildīga par 

spīdzināšanu, neatkarīgi no tā, kurā pasaules valstī tā veikta, tiek uzsākta kriminālvajāšana, 

kas atbilst starptautiskajām taisnīgas tiesas normām un ar kuru nepieļauj nāvessodu, ja 

persona nav izdota tiesvedības veikšanai citā valstī, kur šīs garantijas tiek ievērotas; 

– veikt precīzu, taisnīgu un efektīvu izmeklēšanu par visiem spīdzināšanas veidiem, lai 

dokumentētu ar spīdzināšanu saistīto informāciju – vēlams saskaņā ar Stambulas protokolu, 

kas pievienots CHR Rezolūcijai 2000/43; 

– nodrošināt, ka uz spīdzināšanas darbībām netiek attiecināta amnestija, imunitāte vai 

noilgums. 

 

Grupas, kurām nepieciešama īpaša aizsardzība 

 

– izstrādāt un ieviest standartus un pasākumus attiecībā uz aizturētām personām, 

ieslodzītajiem, sievietēm, bērniem, bēgļiem, patvēruma meklētājiem, iekšzemē pārvietotām 

personām, migrantiem, personām, kas saskaras ar diskrimināciju etniskās izcelsmes, 

reliģiskās piederības vai citas pārliecības, dzimumorientācijas vai dzimuma identitātes dēļ, 

un citām grupām, kurām nepieciešama īpaša aizsardzība pret spīdzināšanu un citādu sliktu 

apiešanos. 
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Ieviest vietēja līmeņa mehānismus ieslodzījuma vietu uzraudzībai 

 

– ļaut pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un citu neatkarīgu struktūru, piemēram, valsts 

preventīvo mehānismu un valsts cilvēktiesību institūciju, pārstāvjiem, kā arī tiesībsargiem, 

kuriem ir tiesības uz konfidenciālu saziņu ar jebkuru personu pēc savas izvēles, apmeklēt 

vietas, kurās uzturas vai var uzturēties personas, kurām ir atņemta brīvība; 

– izstrādāt, noteikt vai uzturēt un pilnveidot neatkarīgus un efektīvus mehānismus, kuru 

pamatā ir atbilstoša un daudzveidīga kompetence, lai tādējādi uzsāktu efektīvas un iepriekš 

nepieteiktas uzraudzības vizītes uz visām ieslodzījuma vietām, tostarp nolūkā novērst 

spīdzināšanu vai citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu; 

– īstenot ieteikumus, ko sniedz neatkarīgie ieslodzījuma vietu uzraudzības mehānismi.  

 

Nodrošināt vietējās procedūras attiecībā uz sūdzībām un ziņojumiem par spīdzināšanu un sliktu 

apiešanos 

 

– ieviest un izmantot – vēlams saskaņā ar Stambulas protokolu – efektīvas vietējās 

procedūras, lai izmeklētu un sniegtu atbildes uz sūdzībām un ziņojumiem par spīdzināšanu 

un citādu sliktu apiešanos, tostarp gadījumos, kad ir pamats uzskatīt, ka šādas darbības ir 

notikušas, bet nav saņemta oficiāla sūdzība no konkrētās cietušās personas, kā arī 

nodrošināt, lai nepieciešamības gadījumā šādās procedūrās tiktu ņemts vērā dzimumu 

aspekts un bērnu vajadzības; nodrošināt, ka spīdzināšanas vai citādas sliktas apiešanās upuri, 

liecinieki, cilvēktiesību aizstāvji, kuri dokumentē spīdzināšanas gadījumus vai ziņo par tiem, 

kā arī izmeklēšanas veicēji un viņu ģimenes, ir aizsargāti pret vardarbību, vardarbības 

draudiem un jebkuru citu iebiedēšanas vai izrēķināšanās veidu, kas var rasties ziņojuma 

sastādīšanas vai izmeklēšanas dēļ. 

 

Izveidot valsts iestādes spīdzināšanas novēršanai 

 

– apsvērt neatkarīgu valsts iestāžu izveidi, darbību un, ja nepieciešams, stiprināšanu 

(piemēram, cilvēktiesību ombudi vai cilvēktiesību komitejas), tādējādi efektīvi risinot 

spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās novēršanas jautājumu.  
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Nostiprināt tiesu sistēmu 

 

– nodrošināt, ka tiek ievērota tiesnešu, prokuroru un advokātu loma spīdzināšanas un citas 

nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas novēršanā, tostarp attiecībā uz 

patvaļīgu aizturēšanu, pienācīgu aizsardzības pasākumu nodrošināšanu tiesas procesā un 

taisnīgiem tiesāšanas standartiem un attiecībā uz vainīgo saukšanu pie atbildības; 

– sekmēt to, ka tiesneši savus pienākumus pilda neatkarīgi, objektīvi un profesionāli;  

– veikt efektīvus pasākumus, lai apkarotu korupciju tiesvedībā, izstrādāt piemērotas juridiskās 

palīdzības programmas un nodrošināt, ka tiesneši un prokurori tiek pietiekami lielā skaitā 

atbilstoši atlasīti, apmācīti un atalgoti; 

– veikt efektīvus pasākumus, lai novērstu un apkarotu jebkāda veida nelikumīgu iejaukšanos 

tiesnešu, prokuroru un advokātu darbā, piemēram, draudu izteikšanu, vajāšanu, iebiedēšanu 

un uzbrukumus minētajām amatpersonām, kā arī nodrošināt, ka šāda iejaukšanās tiek ātri, 

efektīvi, neatkarīgi un objektīvi izmeklēta, lai vainīgās personas sauktu pie atbildības.  

 

Nodrošināt efektīvas mācības 

 

– apmācīt tiesībaizsardzības amatpersonas, militāro personālu, visas personas, kas iesaistītas 

darbā ar cilvēkiem, kuriem atņemta brīvība, kā arī veselības aprūpes darbiniekus (civilos un 

militāros), ievērot atbilstīgos starptautiskos standartus, kas noteikti attiecībā uz 

spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās novēršanu; 

– apmācīt valsts preventīvo mehānismu un citu ieslodzījuma vietu uzraudzības struktūru 

darbiniekus; 

– nodrošināt mācības tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem par atbilstīgiem starptautiskiem, 

reģionāliem un valsts līmeņa standartiem; 

– nodrošināt, ka iekārtu nodošana un militāras, drošības vai policijas mācības neveicina 

spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos; 

– nodrošināt, ka tiesībaizsardzības amatpersonu mācību programmās ir mācības par 

vardarbības novēršanu pret sievietēm, par šādu vardarbības gadījumu izmeklēšanu un 

vainīgo personu saukšanu pie atbildības, par bērna tiesībām un par visa veida 

diskriminācijas – tostarp diskriminācijas rases un dzimumorientācijas dēļ – apkarošanu; 
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– nodrošināt, ka veselības aprūpes darbinieku mācību programmās ir mācības par 

spīdzināšanas upuru laicīgu apzināšanu, upuru rehabilitāciju un Stambulas protokola 

izmantošanu, lai dokumentētu ar spīdzināšanu saistīto informāciju. 

 

Atbalstīt veselības aprūpes speciālistu darbu 

 

– nodrošināt veselības aprūpes darbiniekiem iespēju strādāt neatkarīgi un konfidenciāli, 

sagatavojot novērojumus par spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās gadījumiem, kā arī 

ārstējot personas, kurām atņemta brīvība; 

– aizsargāt ārstus, tiesas ekspertus un citus veselības aprūpes darbiniekus, kuri ziņo par 

spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās gadījumiem; 

– nodrošināt, lai veselības aprūpes darbinieki nekādos apstākļos nepiedalītos nežēlīgās 

nopratināšanās vai citās darbībās, kuru pamatā ir pret indivīdu vērsta slikta apiešanās, ar 

mērķi kontrolēt vai paildzināt sāpes un ciešanas; veicināt un rekomendēt Stambulas 

protokola sistemātisku izmantošanu, lai dokumentētu spīdzināšanas gadījumus.  

 

Novērst jebkāda veida iebiedēšanu vai atriebību 

 

– nodrošināt to, ka neviena iestāde vai amatpersona nenosaka, nepiemēro, neatļauj vai 

neakceptē nekādas sankcijas vai citādu netaisnīgu attieksmi attiecībā uz personu vai 

organizāciju, kura ir uzturējusi sakarus ar valsts vai starptautiskām uzraudzības vai 

preventīvas rīcības iestādēm, kuras aktīvi darbojas, lai novērstu un apkarotu spīdzināšanu un 

citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu. 

 

Veikt līķa sekciju 

– nodrošināt, ka tiesu medicīnas līķa sekcijas veic apmācīti un neatkarīgi tiesas medicīnas 

speciālisti saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem; 

– nodrošināt atbilstīgu tiesas medicīnas ekspertu pārbaudi visos gadījumos, kad aizturētās 

personas ir nopietni ievainotas. 
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Citas ierosmes 

 

ES: 

 

• daudzpusējos forumos, tādos kā ANO, Eiropas Padome un EDSO, turpinās izskatīt jautājumu 

par spīdzināšanu un sliktu apiešanos un atkārtoti paust un nostiprināt viedokli par 

spīdzināšanas un sliktas apiešanās izskaušanu. ES turpinās aktīvi atbalstīt attiecīgās 

rezolūcijas ANO iestādēs, tostarp Ģenerālajā Asamblejā un Cilvēktiesību padomē; 

 

• palīdzēs valstīm īstenot vispārējā regulārajā pārskatā ietvertos ieteikumus, kuri atbilst 

starptautiskajām un reģionālajām tiesībām cilvēktiesību jomā un kuri ir saistīti ar 

spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās novēršanu un apkarošanu; 

 

• atbalstīs attiecīgus starptautiskus un reģionālus mehānismus (piemēram, Komiteja pret 

spīdzināšanu, Spīdzināšanas novēršanas apakškomiteja, Eiropas Padomes Spīdzināšanas 

novēršanas komiteja, attiecīgās ANO īpašās procedūras) un uzsvērs valstu nepieciešamību 

sadarboties ar šiem mehānismiem, tostarp pienācīgi īstenojot to sniegtos ieteikumus; 

 

• centīsies pārliecināt neiesniegt atrunas saistībā ar instrumentiem, kas paredzēti spīdzināšanas 

un citādas sliktas apiešanās apkarošanai, un, ja tas neizdosies, iebildīs pret jebkādām trešo 

valstu iesniegtām atrunām, kuras nav saderīgas ar starptautisko cilvēktiesību instrumentu 

mērķi un nolūku; 

 

• piedāvās kopīgu vai divpusēju sadarbību spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās novēršanā 

un rehabilitācijas dienestu izveidē; 

 

• atbalstīs to, lai tiktu organizētas sabiedrības izglītības un informācijas kampaņas pret 

spīdzināšanu un citādu sliktu apiešanos; 

 

• atbalstīs attiecīgu valstu un starptautisku NVO darbu, lai apkarotu spīdzināšanu un citādu 

sliktu apiešanos, un uzturēs ar tām pastāvīgu dialogu; 
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• turpinās finansēt projektus, kas veikti, lai uzlabotu darbinieku apmācības un apstākļus 

apcietinājuma vietās, un turpinās sniegt tās nozīmīgo atbalstu rehabilitācijas centriem 

spīdzināšanas upuriem visā pasaulē; 

 

• palielinās savu ietekmi, nodrošinot to, ka dalībvalstu tiesību akti un īstenotā prakse visos 

aspektos atbilst starptautiskajiem standartiem spīdzināšanas un citādas sliktas apiešanās 

novēršanas jomā vai šos standartus pārsniedz. 
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I PIELIKUMS 

 

ES var lūgt, ja nepieciešams, saziņā ar trešām valstīm attiecībā uz spīdzināšanu un sliktu apiešanos 

ievērot šādas normas, standartus un principus: 

 

• Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un 

politiskajām tiesībām (SPPPT) un tā divi neobligātie protokoli; 

• ANO Konvencija pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai 

sodīšanu un tās neobligātais protokols; 

• ANO Konvencija par bērna tiesībām un divi tās neobligātie protokoli;  

• ANO Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu; 

• ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu un tās neobligātais 

protokols; 

• ANO Starptautiskā konvencija par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu; 

• ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un tās neobligātais protokols; 

• Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un tās 6. un 

13. protokols, kā arī attiecīgās Eiropas Cilvēktiesību tiesas precedentu tiesības; 

• Eiropas Savienības Pamattiesību harta; 

• Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē 

novēršanu un apkarošanu; 

• Eiropas Padomes Konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai 

soda novēršanu, kā arī Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas 

rīcības vai soda novēršanai ieteikumi;  

• Starptautiskās Krimināltiesas statūti; 

• 1949. gada 12. augustā pieņemtās četras ANO Ženēvas konvencijas un to protokoli, kā arī 

starptautisko humanitāro tiesību ierastās normas; 
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– ANO Deklarācija par visu personu aizsardzību pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu 

vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu; 

– ANO Deklarācija par vardarbības novēršanu pret sievietēm; 

– ANO Konvencija un Protokols par bēgļa statusu; 

– ANO Deklarācija par visu personu aizsardzību no piespiedu pazušanas; 

– ANO Principi par nelikumīgu, arbitrāžas un disciplināro eksekūciju efektīvu novēršanu un 

izmeklēšanu; 

– ANO Standarta obligātie noteikumi par apiešanos ar cietumniekiem; 

– ANO Pamatprincipi par apiešanos ar cietumniekiem; 

– ANO Principu kopums par visu personu aizsardzību, kurām piemērots jebkāds apcietinājuma 

vai brīvības atņemšanas veids; 

– ANO Noteikumi par mazgadīgo personu aizsardzību, kurām atņemta brīvība; 

– ANO Noteikumi par apiešanos ar ieslodzītām sievietēm un sievietēm likumpārkāpējām 

paredzēti ar brīvības atņemšanu nesaistīti pasākumi;  

– ANO Deklarācija par taisnīguma pamatprincipiem noziedzības un ļaunprātīgas varas 

izmantošanas upuriem; 

– ANO Pamatprincipi par tiesu varas neatkarību; 

– ANO Pamatprincipi par advokātu lomu; 

– ANO Pamatnostādnes par prokuroru lomu; 

– ANO Standarta minimālie noteikumi ar brīvības atņemšanu nesaistītiem pasākumiem; 

– ANO Ētikas kodekss amatpersonām, kas atbildīgas par likuma izpildi; 

– ANO Pamatprincipi par spēka un ieroču pielietojumu, ko izmanto amatpersonas, kas 

atbildīgas par likuma izpildi; 

– ANO Principi par medicīnas ētiku, kas attiecas uz veselības darbinieku lomu, jo īpaši uz 

terapeitiem, aizsargājot cietumniekus un apcietinātas personas pret spīdzināšanu un citiem 

nežēlīgiem, necilvēcīgiem un cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem; 

– ANO Pamatprincipi un pamatnostādnes par tiesībām uz tiesisku aizsardzību un atlīdzību; 

– Principi par spīdzināšanas un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai cieņu pazemojošu apiešanās un 

sodīšanas veidu efektīvu izmeklēšanu un dokumentēšanu (Stambulas protokols), kas 

pievienoti ANO Cilvēktiesību komitejas rezolūcijai 2000/43; 
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– Garantijas, nodrošinot tiesību aizsardzību personām, kurām piemērots nāvessods (ECOSOC 

rezolūcija 1984/50); 

– Vīnes deklarācija un rīcības programma; 

– ANO komitejas pret spīdzināšanu sniegtie vispārējie komentāri, jo īpaši Nr. 1 par 3. pantu un 

Nr. 2. par 2. pantu; 

– ANO Cilvēktiesību komitejas sniegtie vispārējie komentāri, jo īpaši Nr. 20 par Starptautiskā 

pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 7. pantu, Nr. 21 par 10. pantu, Nr. 29 par 

4. pantu un Nr. 31 par Pusēm piemērojamām vispārējām juridiskām saistībām; 

– Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas vispārējais ieteikums Nr. 12, 14 un 19; 

– Āfrikas harta par cilvēku un tautu tiesībām un tās Protokols (Maputu protokols); 

– Āfrikas harta par bērna tiesībām un labklājību; 

– Pamatnostādnes un pasākumi spīdzināšanas, nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības 

vai sodīšanas aizliegšanai un novēršanai Āfrikā (Robenas pamatnostādnes); 

– Amerikas Konvencija par cilvēktiesībām; 

– Amerikas Konvencija, lai novērstu spīdzināšanu un sodītu personas, kas par to atbildīgas; 

– Amerikas Konvencija par personu piespiedu pazušanu; 

– Amerikas Konvencija par vardarbības pret sievietēm novēršanu, sodīšanu un likvidēšanu; 

– Principi un paraugprakse attiecībā uz personu, kurām atņemta brīvība, aizsardzību Amerikā; 

– Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību (CETS Nr. 197); 

– Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē 

novēršanu un apkarošanu (CETS Nr. 210); 

– ES Regula Nr. 1236/2005 (2005. gada 30. jūlijs) par spīdzināšanas ierīču tirdzniecību; 

– ES rīcības kodekss attiecībā uz ieroču eksportu. 

 

 

________________________ 


