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KĀPĒC ELEKTRONISKĀ UZRAUDZĪBA?
Ņemot vērā lielo notiesāto skaitu ieslodzījuma vietās (2014.gada 7.aprīlī ieslodzījuma vietās atradās 3659 notiesātās personas) un līdz ar to arī
pieaugošās izmaksas notiesāto uzturēšanai, kā arī lai padarītu efektīvāku notiesāto resocializācijas un reintegrācijas procesu, aizvien aktuālāks
kļūst jautājums par brīvības atņemšanas soda alternatīvām. Viena no alternatīvām ir elektroniskā uzraudzība, kuras piemērošana nodrošinās
notiesātās personas pakāpeniskāku pāreju uz dzīvi sabiedrībā un ir lētāka nekā brīvības atņemšanas soda izpilde. Gandrīz visās Eiropas Savienības
valstīs notiesātu personu uzraudzība sabiedrībā ar tehniskiem līdzekļiem – elektroniskā uzraudzība – tiek izmantota un kļūst arvien
populārāka (līdz šim nav ieviesta Latvijā, Īrijā un Grieķijā).
Lai izvērtētu situāciju un pilnveidotu normatīvo regulējumu attiecībā uz nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no soda institūta reformēšanu un
brīvības atņemšanas soda alternatīvas – elektroniskās uzraudzības – ieviešanu Latvijā, ar tieslietu ministra 2012.gada 7.jūnija rīkojumu
Nr.1-1/212 tika izveidota darba grupa (darba grupa).
Darba grupā bija pārstāvji no Labklājības ministrijas, Specializētās vairāku nozaru prokuratūras, Rīgas Apgabaltiesas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu
ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP), Ģenerālprokuratūras, sabiedriskās politikas centra „PROVIDUS”, biedrības „Prison Fellowship
Latvia”, Valsts probācijas dienesta (VPD), Tiesībsarga biroja, Augstākās tiesas, Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts policijas. Darba grupa ir
piedalījusies vizītēs uz ārvalstīm (Norvēģija, Igaunija, Zviedrija, Dānija, Lielbritānija), lai iepazītos ar citu valstu pieredzi elektroniskās uzraudzības
ieviešanā.
Izvērtējot gan situāciju Latvijā, gan arī ārvalstu pieredzi, darba grupā nolemts, ka elektroniskā uzraudzība ieviešama kā viens no papildnosacījumiem nosacīti pirmstermiņa atbrīvojot no soda izciešanas un, ka tā noteikšanas gadījumā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var
piemērot ātrāk. Lai nosacīti pirmstermiņa atbrīvotā uzraudzības process būtu efektīvāks, Krimināllikumā nepieciešams noteikt, ka nosacītas
pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā pienākumus notiesātajam nosaka nevis tiesa, bet VPD. Normatīvo aktu grozījumu projekts paredz,
ka elektronisko uzraudzību būs iespējams piemērot uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem.
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