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Nāvessods Nigērijā   

Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra rezolūcija par nāvessodu Nigērijā   

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem Nigērijā, 

– ņemot vērā Nigērijas federālās valdības pašreizējo moratoriju nāvessoda izmantošanai, 

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, 

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuru 

Nigērija ratificējusi 1993. gada 29. oktobrī, 

– ņemot vērā 1981. gada Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartu, kuru Nigērija ratificējusi 

1983. gada 22. jūnijā 

– ņemot vērā 1990. gada Āfrikas Bērnu tiesību un labklājības hartu, kuru Nigērija ratificējusi 

2001. gada 23. jūlijā 

– ņemot vērā 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai 

pazemojošu rīcību vai sodīšanu, kuru Nigērija ratificējusi 2001. gada 28. jūlijā 

– ņemot vērā 1979. gada Konvenciju par sieviešu visu veidu diskriminācijas likvidāciju, kuru 

Nigērija ratificējusi 1985. gada 13. jūnijā un tās 1999. gada fakultatīvo protokolu, kuru 

Nigērija ratificējusi 2004. gada 22. novembrī 

– ņemot vērā 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām, kuru Nigērija ratificējusi 1991. gada 

19. aprīlī 

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu, 

A. tā kā vairāk nekā 720 vīrieši un 11 sievietes Nigērijas cietumos sagaida nāvessodu,   

B. tā kā Nigērijas Valsts nāvessoda izpētes grupa un Prezidenta tiesvedības reformas komisija 

ir atklājusi, ka gandrīz visi ieslodzītie ir nabadzīgi un viņiem nav pieejama juridiskā 

palīdzība, 

C. tā kā, lai gan starptautiskās tiesības aizliedz piespriest nāvessodu nepilngadīgiem 

likumpārkāpējiem, vismaz 40 uz nāvi notiesātie iespējamā nodarījuma izdarīšanas brīdī bija 

vecumā no 13 līdz 17 gadiem, 

D. tā kā islāma šariata tiesas pārziņā ir krimināllietas 12 no 36 Nigērijas štatiem; tā kā šīs tiesas 

turpina piespriest nāvessodus, kā arī nopēršanu un amputācijas, 

E. tā kā 47 % uz nāvi notiesāto gaida apelācijas spriedumu, ceturtā daļa ieslodzīto gaida 

apelācijas spriedumu piecus gadus, 6 % ieslodzīto ir gaidījuši apelācijas spriedumu vairāk 



nekā 20 gadus un viens ieslodzītais ir pavadījis 24 gadus, gaidot nāves soda izpildi, 

F. tā kā Nigērijas kriminālās tiesvedības sistēmai raksturīga korupcija un nolaidība un tā cieš 

no ievērojama resursu trūkuma, 

G. tā kā spīdzināšana, kas Nigērijā ir aizliegta, notiek ikdienā un vismaz 80 % Nigērijas 

cietumos ieslodzīto apgalvo, ka ir piekauti, iebiedēti ar ieročiem vai spīdzināti policijas 

kamerās, 

H. tā kā no daudziem ieslodzītajiem, kas gaida tiesu un ir notiesāti uz nāvi, policisti izspiež 

naudu apmaiņā pret atbrīvošanu, 

I. tā kā vairāk nekā 40 000 valsts cietumos ieslodzīto lietas nav uzsākts izskatīt vai šie 

ieslodzītie nav notiesāti, 

J. tā kā cietumos ir arī sastopamas hroniskas slimības, no kurām var izvairīties, piemēram, 

HIV, malārija, tuberkuloze, gripa un plaušu karsonis, 

K. tā kā Nigērijas iestādes ir dažas reizes mēģinājušas risināt šīs valsts tiesu sistēmas 

problēmas; tā kā 2004. gadā Valsts nāvessoda izpētes grupa un 2007. gadā Prezidenta 

tiesvedības reformas komisija pauda šaubas par to, vai nāvessods palīdz samazināt 

noziedzības rādītājus un izplatību Nigērijā; tā kā, tomēr, ne federālā valdība, ne štatu 

valdības nav rīkojušās, lai atrisinātu šo abu pētniecības grupu aktualizētās neatliekamās 

problēmas, 

L. tā kā Nigērija kopš 2002. gada nav oficiāli ziņojusi par nāvessodu izpildi, 

M. tā kā ir zināms, ka 2007. gadā tikai septiņas no 53 Āfrikas Savienības dalībvalstīm ir 

izpildījušas nāvessodu, bet 13 Āfrikas valstīs nāvessods ir oficiāli atcelts un 22 valstīs to 

nepiemēro praksē, 

N. tā kā 1977. gadā tikai 16 valstis ir atcēlušas nāvessodu par jebkādiem noziegumiem, tā kā 

pašlaik 137 no 192 ANO dalībvalstīm ir atcēlušas nāvessodu oficiāli vai to neizpilda praksē, 

1. aicina Nigērijas federālo valdību un štatu valdības atcelt nāvessodu; 

2. aicina Nigērijas federālo valdību un štatu valdības, kamēr nav atcelts nāvessods, 

nekavējoties pasludināt moratoriju jebkādu nāvessodu izpildei, kā to paredz ANO Ģenerālās 

asamblejas 2008. gada 26. februāra Rezolūcija Nr. 62/149, un aizstāt visus nāvessodus ar 

brīvības atņemšanu; 

3. aicina Nigērijas federālo valdību un štatu valdības izstrādāt visaptverošu pieeju noziedzībai 

un nākt klajā ar skaidrojumu, kā risināt situāciju noziedzības jomā; 

4. prasa Nigērijas federālajai valdībai un štatu valdībām gan federālajos, gan štatu tiesību 

aktos atcelt visus noteikumus, kas paredz nāvessodu cilvēkiem, kuri iespējamā nozieguma 

izdarīšanas brīdī bija jaunāki par 18 gadiem; 

5. aicina Nigērijas federālo valdību un štatu valdības nodrošināt, ka par noziegumiem, par 

kuriem paredzēts augstākais sodamērs, tiek ievēroti visstingrākie starptautiski atzīti un 

konstitucionāli standarti attiecībā uz taisnīgu tiesu, it īpaši reģionos, kuros ir nepietiekami 

juridiski aizsargāti nabadzīgākie ieslodzītie, kuros atzīšanās un pierādījumi tiek iegūti, 



izmantojot vardarbību, piespiešanu vai spīdzināšanu, kuros ir nesamērīgi ilgi jāgaida tiesas 

un apelācijas spriedumi un kuros notiesā nepilngadīgos; 

6. aicina Nigērijas federālo valdību ratificēt Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 

politiskajām tiesībām 1989. gada otro fakultatīvo protokolu un ANO Konvencijas pret 

spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu 2002. gada 

fakultatīvo protokolu; 

7. mudina Nigērijas štatu valdībām atcelt visus noteikumus, kas paredz obligātu nāvessodu; 

8. aicina Nigērijas federālo valdību un štatu valdības īstenot Valsts nāvessoda izpētes grupas 

2004. gada un prezidenta tiesvedības reformas komisijas 2007. gada ieteikumus un it īpaši 

noteikt moratoriju nāvessoda izpildei un aizstāt visus nāvessodus ar citiem soda veidiem; 

9. aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis sniegt tehnisku atbalstu Nigērijas iestādēm, lai 

pārskatītu tiesību aktus, kas paredz nāvessodu, atceļot nāvessodu un uzlabojot Nigērijas 

policijas izmeklēšanas procedūras; 

10. aicina atbalstīt Āfrikas Komisijas par cilvēku un iedzīvotāju tiesībām darba grupas par 

nāvessodu darbību, lai izstrādātu protokolu Āfrikas hartai nāvessoda aizliegšanai un 

padarītu neiespējamu nāvessoda atjaunošanu; 

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu vparlamentiem 

un valdībām, Rietumāfrikas valstu ekonomikas savienībai, Nigērijas federālajai valdībai un 

parlamentam, Āfrikas Savienībai un Panāfrikas parlamentam. 


