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ANOTĀCIJA  
 

Promocijas darba mērķis ir kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu tiesiskā regulējuma 

analīze, ar to saistīto problēmu izzināšana un priekšlikumu izteikšana nacionālo tiesību normu 

tālākai pilnveidošanai. 

Pirmajā nodaļā autore pievēršas kriminālprocesuālajiem piespiedu līdzekļiem, to 

vispārīgam raksturojumam un vietai valsts piespiedu mehānismā, analizējot krimināl-

procesuālo konfliktu kā sabiedrisko attiecību izpausmes formu un tā sociālo nozīmi. Tika 

raksturota arī kriminālprocesuālās reformas ietekme uz kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu 

institūta attīstību, kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu būtība, pamats un tiesiskā daba, kā 

arī personas tiesību ierobežošanas apjoms un robežas vērtību teorijas izpratnē. 

Promocijas darba otra nodaļa ir veltīta kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu sistēmai 

Latvijā, proti, tika analizēti ar brīvības atņemšanu saistītie un ar brīvības atņemšanu nesaistītie 

kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi, kā arī starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā 

izmantojamie kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi. 

Promocijas darba trešajā nodaļā tika pētītas personas tiesību procesuālās garantijas 

kriminālprocesā, piemērojot kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus, raksturota izmeklēšanas 

tiesneša kompetence kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanā, analizēta spīdzinā-

šanas un necilvēcīgas rīcības prevencija un tās mijiedarbība ar personas, kurai krimināl-

procesā ir liegta brīvība, tiesību ievērošanu, kā arī Eiropas Komitejas spīdzināšanas un 

necilvēcīgas vai pazemojošās rīcības vai soda novēršanai rekomendācijas un to izpilde 

Latvijā. 

Sasniedzot darba mērķi un izpildot darba uzdevumus, nobeigumā ir apkopoti pētījuma 

rezultāti, izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi apzināto problēmu risināšanai un tiesiskā 

regulējuma pilnveidošanai. 

Promocijas darba pamatteksts ir izklāstīts uz 254 lappusēm un ir ilustrēts ar vienu 

tabulu un 3 attēliem. Izmantotās literatūras sarakstā ir iekļauti 568 avoti. 
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ANNOTATION  

 

The goal of the thesis is to analyze the legal regulation of criminal procedural 

compulsory measures and to identify attendant problems, as well as to develop suggestions 

for further enhancement of the national legal norms. 

The thesis is stratified into 3 chapters; in the first one the author overviews criminal 

procedural compulsory measures, providing general description and accentuating a role of the 

aforementioned measures in the state legal enforcement mechanism, as well as evaluating 

criminal procedural conflict through the prism of social relations and standards. Thereafter, 

the author deciphers development of the institution of criminal procedural compulsory 

measures, specifies essence, grounds and legal nature of these, the impact of criminal 

procedural reform. 

The second chapter accentuates a Latvian system of criminal procedural compulsory 

measures, namely, criminal procedural compulsory measures related and unrelated to the 

deprivation of liberty, and ends with analysis of measures implemented in international 

cooperation in the sphere of criminal law.  

Analysis of the guarantees of the observation of the rights and freedoms of a person in 

the implementation of criminal procedural compulsory measures appears in the third chapter. 

The rights to control the observation of human rights in criminal proceedings and 

competences of investigating judge are accentuated as well.  Governance of prohibition and 

prevention of tourture along with protection of human rights of deprivated persons was 

studied in the light of recommendations provided by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment during visits to 

Latvia. 

Based on achievements of objectives of the doctoral thesis, summarization of study 

results and appeared conclusions, proposals regarding practical matters related to 

implementation of criminal procedural compulsory measures are done.  

The doctoral thesis is structured as follows: the body of the text constituets 260 pages, 

and is supplemented by one table and 3 figures. Scientific literature citations include 568 

sources.  
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DARBĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
 

Satversme  – Latvijas Republikas Satversme 

MK  – Ministru kabinets 

ANO  – Apvienoto Nāciju Organizācija 

ES  – Eiropas Savienība  

EP  – Eiropas Padome 

EK  – Eiropas Komisija 

ECK  – Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija  

ECT  – Eiropas Cilvēktiesību tiesa  

Pakts  – Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 

Konvencija pret spīdzināšanu - Konvencija pret spīdzināšanu un citiem 

nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem  

ETSTK  – Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās  

KPL  – Kriminālprocesa likums 

KL  – Krimināllikums  

Latvijas APK  – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss  

TM  – Tieslietu ministrija 

IeM  – Iekšlietu ministrija 

VP  – Valsts policija 

IeM IC  – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs  

EAL  – Eiropas apcietinājuma lēmums  

EAO  – Eiropas apcietināšanas orderis 
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IEVADS 

 
Darba aktualitāte. Latvijas valsts virzība uz demokrātiskas eiropeiskas valsts modeli 

nozīmē likuma virsvaldību, varas leģitimitāti, kā arī personas tiesību, brīvību un likumīgu 

interešu respektēšanu. Valsts pienākums ir arī efektīva noziedzības apkarošana. Šim nolūkam 

valsts pārvaldes iestādēm ir jānoskaidro radušās aizdomas par noziedzīgo nodarījumu, 

jāpieņem arī izšķirošs lēmums par konkrētās personas vainu vai nevainīgumu un saskaņā ar 

likumu, ja nepieciešams, jāsoda vainīgā persona. Noziedzīgs nodarījums vienlaikus ir saistīts 

gan ar sociālo, gan ar tiesību jomu. Kā norāda profesors V. Zahars, noziedzība ir vēsturiski 

mainīga, sociāli krimināltiesiska rakstura parādība, ko veido noziedzīgo nodarījumu kopums, 

kas izdarīti noteiktā laika posmā; to kvantitatīvi (stāvoklis, dinamika) un kvalitatīvi rādītāji 

(struktūra, raksturs)
1
. Analizējot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (IeMIC) statistikas 

datus noteikts, ka 2014.gadā valstī reģistrēti 48477 noziedzīgi nodarījumi, savukārt 2013. 

gadā - 47561 noziedzīgi nodarījumi
2
. Salīdzinājumā ar 2012. gada attiecīgo laika posmu to 

skaits 2014.gadā ir samazinājies par 1428, jeb 2,9%, bet ar 2013. gada attiecīgo laika posmu ir 

pieaudzis par 916, jeb 1,9%
3
. Savukārt noziedzības līmenis 2014.gadā uz 10 000 iedzīvotāju ir 

244 noziedzīgi nodarījumi, savukārt 2013. gadā – 211, bet 2012. gadā – 224 noziedzīgi 

nodarījumi
4
.  

Kriminologs, profesors A. Vilks norāda, ka noziedzība un citi likumpārkāpumi grauj 

jebkuras sabiedriskās iekārtas stabilitāti, nodarot nelabojamu ļaunumu gan atsevišķiem 

sabiedrības pārstāvjiem, gan arī sabiedrībai un civilizācijai kopumā. Tādēļ jau kopš tā laika, 

kad cilvēce sāka apzināties šo noviržu no vispārpieņemtajām normām jeb pārkāpumu ietekmi 

un sekas, tika izstrādāti mehānismi un formas, kā no noziedzīgiem nodarījumiem izsargāties, 

kā tos novērst un nepieļaut
5
. Tāpēc efektīva noziedzības apkarošana ir katras valsts pienākums 

un tiesībsargājošām iestādēm ir uzlikts pienākums noteiktajā kārtībā, proti, kriminālprocesā 

pārbaudīt informāciju par iespējami izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Profesore Ā. Meikališa 

raksturo kriminālprocesu kā tiesisko norisi, kurā, ievērojot gan cietušā, gan noziedzīgā 

nodarītāja, gan sabiedrības intereses un vajadzības, jārod tiesiski korekts un taisnīgs 

                                                           
1
 Zahars V. Latvijas kriminālpolitika: realitāte, ilūzijas un īss ieskats nākotnē.// Administratīvā un Kriminālā 

Justīcija, 2/2010, 23.lpp. 
2
 Skat., piemēram, Pārskats par valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem iedalījumā pēc administratīvās 

teritorijas no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. // http://www.ic.iem.gov.lv/node/109; Pārskats par valstī 

reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem iedalījumā pēc administratīvās teritorijas no 01.01.2013. līdz 

31.12.2013. // http://www.ic.iem.gov.lv/lv/node/109; Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas 

publiskais pārskats par 2013.gadu // http://www.vp.gov.lv faili/sadalas/2013._gada_publiskais_parskats.pdf; 
Pārskats par valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem iedalījumā pēc administratīvās teritorijas no 

01.01.2012. līdz 31.12.2012. // http://www.ic.iem.gov.lv/node/109 
3
 Pārskats par Valsts policijas darbību 2012. gadā, www.vp.gov.lv/faili/.../Publ_parskats_VP__2012.doc 

4
 Saskaņā ar LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2012. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits bija aptuveni 

2029400, 2013. gada beigās – 2003600. 
5
 Vilks A. Krimināltiesiskā politika: diskursa analīze un attīstības perspektīvas. Rīga, Drukātava, 2013, 5. lpp.  

http://www.ic.iem.gov.lv/node/109
http://www.ic.iem.gov.lv/lv/node/109
http://www.vp.gov.lv/faili/.../Publ_parskats_VP__2012.doc
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risinājums
6
. Kriminālprocesa sociālā nozīme izpaužas personas, sabiedrības un valsts interešu 

aizsardzības nodrošināšanā. Bijušais Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretārs 

Kofi Annans tūkstošgades attīstības mērķu ziņojumā noradīja: „Mēs nebaudīsim attīstību bez 

drošības, mēs nebaudīsim drošību bez attīstības, un mēs nebaudīsim nevienu no tiem bez 

cilvēktiesību ievērošanas”
7
.  

Cilvēktiesībām un to ievērošanai kā vienam no valsts demokrātijas attīstības 

kritērijiem un tiesiskas valsts pamatiem tiek pievērsta arvien lielākā uzmanība. Tās atspoguļo 

demokrātiskās sabiedriski politiskās iekārtās pamatvērtības un veido šai iekārtai raksturīgu, 

iekšēji saskaņotu objektīvu pamatvērtību sistēmu
8
. Ieguvušas jaunu nozīmi, cilvēktiesības tika 

institucionalizētas jaunās sociālās formās un līdz ar to kļuvušas par modernas starptautiskās 

sabiedrības kristalizācijas punktu
9
. Cilvēktiesības ir skaidras, precīzas un konkrētas tiesību 

normas, kas ir ietvertas starptautiskos dokumentos, Satversmē un likumos. Tomēr ne visas 

cilvēktiesības ir absolūtas, atsevišķos gadījumos dažas no tām valsts var ierobežot, ja 

ierobežojums ir noteikts ar likumu, tam ir leģitīms mērķis un ierobežojums ir samērīgs. 

Katrā valstī piespiedu mehānismu veido piespiedu līdzekļu kopums, viens no tiem - 

kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi, kas ir neaizvietojams instruments kriminālprocesa 

pamatmērķa sasniegšanā
10

. Tomēr šim instrumentam ir jābūt saskaņā ar personas tiesību un 

likumīgo interešu procesuālām garantijām. Civilizētā sabiedrībā procesuālie piespiedu 

līdzekļi, tai skaitā arī drošības līdzekļi, ir piemērojami tikai absolūtas nepieciešamības 

gadījumos, jo civilizēta sabiedrība nevar pieļaut valsts piespiešanas loka un tās nosacījumu 

palielināšanos
11

. Kriminālprocesam piemīt izteikts piespiedu raksturs, tādēļ svarīgi, lai šajā 

procesā tiktu ievērotas personu tiesības, brīvības un likumiskās intereses
12

. Krimināl-

procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošana ir saistīta ar noteiktu tiesisko priekšrakstu 

ievērošanu, tiem ir jānodrošina normāla kriminālprocesa gaita. Kriminālprocesuālie piespiedu 

līdzekļi turpina palikt aktuāls izpētes temats – gan teorijā, gan praksē, jo tieši šo normu 

piemērošana ir visvairāk saistīta ar personu tiesību ierobežošanu.    

Kriminālprocesa likums (KPL), kurš stājās spēkā 2005. gadā 1. oktobrī, ir tapis 

pakāpeniski – mainījās atbilstoši laika prasībām KPL koncepcijas, mainījās darba grupas tā 

izstrādei, mainījās pieejas un izpratne par kriminālprocesa būtību, principiem, struktūru. KPL 

                                                           
6
  Meikališa Ā. Pārskats par kriminālprocesa attīstību Latvijā 2005.-2011. gadā // LZA Vēstis, 2012/66:  

76.-80. lpp. 
7
 Krūma K. Cilvēktiesības un attīstības sadarbība: Latvijas potenciāls. Latvija un attīstības sadarbība. 

Zinātniski pētnieciskie raksti. Rīga, Zinātne, 2006., 4(10), 129. lpp.  
8
 Ziemele I. (red.) Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Izglītības soļi, Rīga, 2000, lpp. 409. 

9
 Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga, TNA, 2010., 41. lpp. 

10
 Meikališa Ā. Drošības līdzekļu kriminālprocesuālā reglamentācija Latvijas likumdošanā. Rīga, 1995, 5. lpp. 

11
 Стецовский Ю.И. Концепця судебной реформы и проблемы конституционной законности в 

уголовном судопроизводстве // Государство и право, 1993; (9): стр. 106. 
12

 Meikališa Ā. Drošības līdzekļu kriminālprocesuālā reglamentācija Latvijas likumdošanā. Rīga, 1995, 5. lpp. 
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tika veidots, lai radītu iespēju Latvijas tiesībsargājošām iestādēm darboties atbilstoši EP un 

ES kriminālās justīcijas nostādnēm un izmantot pasaulē atzītu modernāku kriminālprocesuālo 

attiecību risinājumu; novērstu pieaugošo neizlemto lietu uzkrājumu pirmstiesas izmeklēšanas 

iestādēs un tiesās; saīsinātu ilgstošos tiesvedības procesus; samazinātu pamatu sūdzībām par 

cilvēka tiesību aizskārumiem
13

.  

Viens no Eiropas Savienības (ES) attīstības raksturlielumiem, neapšaubāmi, ir tās 

tiesiskās sistēmas transformācija. Šī transformācija nacionālajā līmenī paredz ES dalībvalstu, 

tostarp arī Latvijas Republikas, tiesību aktu pilnveidošanu un harmonizāciju. Saskaņā ar 

Līguma par ES 2. un 29. pantu
14

, ES mērķis nodrošināt pilsoņiem augstu aizsardzības līmeni 

brīvības, drošības un tiesiskuma jomā jāsasniedz, novēršot un apkarojot gan organizēto, gan 

cita veida noziedzību. Pilsoņu brīvības un tiesības var garantēt tikai tad, ja tās ir pietiekami 

aizsargātas pret kriminālu rīcību, kas apdraud ne tikai personu brīvības un tiesības, bet arī 

demokrātisku sabiedrību un tiesiskumu. Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas, kuras 

izveides pamatā ir Tamperes
15

 (1999.–2004. g.), Hāgas
16

 (2004.–2009. g.) un Stokholmas
17

 

(2010.–2014. g.) programmas, aptver dažādas politikas jomas, sākot ar ES ārējo robežu 

pārvaldību un beidzot ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās. Eiropas 

Kopienas (EK) komisijas paziņojumā Eiropas Padomei (EP) un Eiropas Parlamentam par 

pamatprogrammas “Drošība un brīvību garantēšana” izveidi laika posmam no 2007. līdz 

2013. gadam
18

 tika ierakstīts, ka dalībvalstīm jāpilda savi pienākumi brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpas nodrošināšanā, savukārt, ES iestādēm jādod savs ieguldījums, lai mazinātu 

drošības riskus, ar kuriem pilsoņi saskaras ikdienas dzīvē. Būtiskas izmaiņas attiecībā uz ES 

dalībvalstu krimināltiesību un kriminālprocesuālo jomu tika paredzētas Lisabonas līgumā, ar 

ko tika grozīti Līgums par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgums
19

.  

Tā, Lisabonas līguma 1.A pants nosaka, ka ES ir dibināta pamatojoties uz vērtībām, kas 

                                                           
13

 Kaija S. Kriminālprocesa tiesību transformācija Latvijā. Transformācijas process tiesībās, reģionālajā   

ekonomikā un ekonomiskajā politikā. Rīga, 2013, 39.-47. lpp. 
14

  Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 83/13, 

30.03.2010., erv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:lv:PDF 
15

   Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency conclusions. http://www.europarl. 

europa.eu/summits/tam_en.htm# 
16

  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 10 May 2005 – The  

Hague Programme: ten priorities for the next five years. The Partnership for European renewal in the field of  

Freedom, Security and Justice [COM(2005) 184 final – Official Journal C 236 of 24.9.2005].  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l16002_en.htm 
17

   Stokholmas programma – atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā. OV C 115, 

4.5.2010., 1.-38. lpp., http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XG0504(01): 

LV:NOT 
18

   Eiropas Kopienas komisijas paziņojums Eiropas Padomei un Eiropas Parlamentam par pamatprogrammas 

“Drošība un brīvību garantēšana” izveidi laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam, http://eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0124:LV:HTML 
19

  Lisabonas līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu. 

Starptautisks dokuments („LV”, 82 (3866), 28.05.2008.), [stājas spēkā 01.12.2009.]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0184:EN:NOT
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XG0504(01):%0bLV:NOT
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XG0504(01):%0bLV:NOT
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respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, un šīs 

vērtības dalībvalstīm ir kopīgas. Tāpat ir noteikts, ka ES nosaka un īsteno kopējo politiku un 

darbības, kā arī tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni visās starptautisko attiecību jomās, 

lai nosargātu savas vērtības, pamatintereses, drošību, neatkarību un integritāti; konsolidētu un 

atbalstītu demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un starptautisko tiesību principus. Pēc 

Stokholmas programmas beigām Latvijai jāturpina esošo tiesību aktu kvalitatīvu un reālu 

ieviešanas uzlabošanu un veicināšanu, Ietvarlēmumu, pieņemto pirms Lisabonas līguma 

spēkā stāšanās, pārskatīšanu
20

. 

Tādējādi izvēlētā promocijas darba tēmas aktualitāti nosaka EP un ES kriminālpolitikas 

nostādņu un mūsdienās atzītu kriminālprocesuālo attiecību risinājumu analīzes 

nepieciešamība. Promocijas darba autores zinātnisko interešu lokā ir kriminālprocesuālo 

piespiedu līdzekļu tiesiskā regulējuma aktuālo problēmjautājumu apzināšana un priekslikumu 

izteikšana to pilnveidošanai.  

Darba mērķis ir kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu tiesiskā regulējuma analīze, ar 

to saistīto problēmu izzināšana un priekšlikumu izteikšana nacionālo tiesību normu tālākai 

pilnveidošanai. 

Darba uzdevumi: 

 Raksturot kriminālprocesuālo piespiešanu kā valsts piespiedu sistēmas elementu, 

pētīt tās nozīmi valsts varas realizēšanā; 

 Izzināt kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu būtību, pamatu, tiesisko dabu un 

sociālo vērtību; 

 Raksturot kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus kā sistēmas parādību; izvērtēt 

KPL reglamentēto piespiedu līdzekļu tiesisko regulējumu; izzināt to piemērošanas 

mērķus, īpatnības un problēmas, kā arī tiesiskā regulējuma attīstības perspektīvas; 

izteikt priekšlikumus nacionālo tiesību normu tālākai pilnveidošanai; 

 Analizēt personas tiesību un brīvību nostiprinošo pārnacionālo, konstitucionālo un 

kriminālprocesuālo priekšrakstu saturu; petīt personas tiesību ierobežošanu, 

piemērojot kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus;  

 Pamatojoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras analīzes rezultātiem, 

apzināt personas tiesību ierobežošanas kritērijus saistībā ar kriminālprocesuālo 

piespiedu līdzekļu piemērošanu;  

                                                           
20

  Informatīvais ziņojums par 2014. gada 23.-24. janvārī neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu 

ministru padomē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem. 

www.mk.gov.lv/doc/2005/TMZino_200114_JHAC.127.doc 
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 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzībai izmantojamo un dalībvalstīm saistošo 

starptautisko instrumentu un Eiropas Padomes komitejas spīdzināšanas un 

necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās vai sodu novēršanai ziņojumos ietverto 

rekomendāciju izpēte. 

Darba novitāte. Speciālas juridiskās literatūras analīze liecina, ka līdzšinējās 

juridiskās publikācijas tika veltītas kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu un to atsevišķu 

veidu un problēmu izpētei, tika analizēti tiesiskā regulējuma jautājumi un konkrētas tiesību 

normas. Tomēr kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu tiesiskā regulējuma problēmas un tā 

pilnveidošanas tendences nav izzinātas līdz galam. Kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu 

analīzei vērtību teorijas kontekstā ir novitātes pazīmes. Arī izmeklēšanas tiesneša institūts līdz 

šim netika pietiekoši daudz pētīts
21

, kaut gan salīdzinājumā ar vēsturiski reglamentētām 

izmeklēšanas tiesneša funkcijām, mūsdienās viņa kompetenci raksturo būtisks pienākums – 

personas tiesību un pamatbrīvību ievērošanas kontrole kriminālprocesā. Apzinoties, ka 

izvēlētas tēmas apskatāmo jautājumu klāsts ir ļoti plašs, promocijas darba autore, 

nepretendējot uz pilnīgu un pabeigtu kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu sistēmas un to 

veidu analīzi, pēta KPL paredzēto procesuālo piespiedu līdzekļu tiesisko regulējumu un tā 

pilnveidošanas iespējas. Par būtisku promocijas darba ieguvumu ir jāuzskata kompleksa 

pieeja kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu tiesiskā regulējuma novērtējumam, ietverot tajā 

arī starptautiskā krimināltiesiskā sadarbībā izmantojamos kriminālprocesuālos piespiedu 

līdzekļus. Apkopotas un padziļināti analizētas Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā esošas 

atziņas, kā arī Eiropas Padomes cilvēktiesību aizsardzības sistēmas neatņemamas sastāvdaļas, 

proti, Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās vai sodu 

novēršanai ziņojumos iekļautas rekomendācijas saistībā ar kriminālprocesuālo piespiedu 

līdzekļu piemērošanu un to skārušiem jautājumiem. 
 

Pētījuma jautājumi: Kriminālprocesuālajiem piespiedu līdzekļiem ir īpaša nozīme 

mūsdienīgas eiropeiskas tiesiskas valsts piespiedu mehānismā; tiem jābūt līdzsvarotiem ar 

personas tiesību un likumīgo interešu garantijām kriminālprocesā. Cilvēktiesību aizsardzības 

standartu un nacionālajos tiesību aktos noteikto kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu 

realizācijas mehānisma īpatnību mijiedarbība nosaka kriminālprocesa zinātnes tālākās 

attīstības virzību.  
 

Pētījuma objekts – kriminālprocesuālās attiecības saistībā ar piespiedu līdzekļu 

piemērošanu kriminālprocesā. 

                                                           
21

  Skat. piemēram, Gailīte V. Izmeklēšanas tiesneša kompetence. // Jurista Vārds, 2006, Nr. 7(410); Kūtris G. 

Izmeklēšanas tiesneši – jauns institūts kriminālprocesā. // Jurista Vārds. 2006, Nr. 2(405), lpp. 1-4.; Dundure 

L. Izmeklēšanas tiesnesis Latvijā. // Jurista Vārds, 2012, 17/18(716/717): 26.-31. lpp. 
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Pētījuma priekšmets ir tiesību avoti, kas reglamentē kriminālprocesuālos piespiedu 

līdzekļus. Iepriekš minētie tiesību avoti klasificēti, sekojot D. Iļjanovas rekomendācijām, 

patstāvīgajos tiesību avotos Latvijas tiesiskajā sistēmā, pie tiem pieskaitot tiesību aktus, 

ieradumu tiesības un vispārējos tiesību principus, un palīgtiesību avotos ar tiesu praksi 

(judikatūru), tiesību doktrīnu, un tiesību aktu izstrādes procesa materiāliem
22

. 

 

Darbā izmantotās metodes: 

Promocijas darba izstrādē pielietotas šādas zinātniskās pētniecības metodes: vēsturiskā 

metode, analītiskā metode, salīdzinošā metode, induktīvā metode, deduktīvā metode un 

modelēšanas metode. 

Vēsturiskā metode izmantota, raksturojot nacionālā kriminālprocesuālo piespiedu 

līdzekļu tiesiskā regulējuma attīstību.  

Analītiskā metode tika izmantota, pētot starptautiskos un nacionālos tiesību aktus un 

juridiskās prakses materiālus. Analīze ir darbā veikto vērtējumu, secinājumu un priekšlikumu 

pamatā.  

Salīdzinošā pētniecības metode izmantota, lai noskaidrotu un izvērtētu 

kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu institūta mijiedarbību ar tiesību sistēmu kopumā. 

Zinātniskās indukcijas metode izmantota, lai no atsevišķiem faktiem veidotu 

vispārīgus atzinumus un noteiktu sakarības; bet dedukcijas metode izmantota, lai loģiski 

sistematizētu un teorētiski izskaidrotu empīrisko pētījumu rezultātus. 

Modelēšanas metode izmantota ar kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu 

saistīto situāciju modeļu izveidei.  

Tiesību normas interpretētas, pielietojot gramatisko, vēsturisko, sistēmisko un 

teleoloģisko iztulkošanas metodi, proti: 

1) gramatiskās (filoloģiskās) interpretācijas metode izmantota, lai noskaidrotu tiesību 

normas jēgu no valodnieciskā viedokļa; 

2) vēsturiskās interpretācijas metode izmantota, noskaidrojot tiesību normas jēgu, 

ņemot vērā apstākļus, uz kuriem pamatojoties tā radīta; 

3) sistēmiskās interpretācijas metode izmantota, noskaidrojot tiesību normas jēgu 

saistībā ar citām tiesību normām; 

4) teleoloģiskās (jēgas un mērķa) interpretācijas metode izmantota, noskaidrojot 

tiesību normas jēgu, pamatojoties uz lietderīgu un taisnīgu mērķi, kas ar attiecīgo tiesību 

normu jāsasniedz. 

                                                           
22

 Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga, Nodibinājums Ratio iuris, 2005,  

57.-58.lpp. 
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Šajā sakarā tiesību zinātnieks A. Plotnieks raksta, ka augstākminētie interpretācijas 

paņēmieni tikai kopumā nodrošina patiesu un vispusīgu normas jēgu noskaidrošanu
23

. 

Jāuzsvēr, ka tiesību normu interpretācija ir intelektuāla darbība, kas ir nepieciešama, lai 

izzinātu un noskaidrotu tiesību normas būtību tās pareizai piemērošanai
24

. Atsaucoties uz 

Eiropas Savienības tiesas tiesneša E. Levita teikto, jāatzīmē, ka vislabākos rezultātus var dot 

tikai visu attiecīgai situācijai nepieciešamo un likumdevēja rīcībā esošo līdzekļu izmantošana, 

arī tiesību zinātnes atziņu izmantošana
25

. 

Promocijas darbā izmantoti starptautiskie un nacionālie tiesību avoti saistībā ar 

kriminālprocesuālo piespiešanu, speciālā zinātniskā literatūra par promocijas darba tēmu, 

ECT un Latvijas Republikas tiesu judikatūra, kā arī statistikas dati. Pētījuma teorētisko bāzi 

veido informācija, kas iegūta no zinātniskiem darbiem krimināltiesībās, kriminālprocesā, 

tiesību teorijā u.c., to papildinot ar zinātniskajām atziņām cilvēktiesībās, tiesību aksioloģijā, 

juridiskajā konfliktoloģijā. Savukārt, pētījuma empīrisko bāzi veido informācija par pētāmo 

tēmu, kas atspoguļota ECT un Latvijas Republikas tiesu judikatūrā un citos juridiskās prakses 

materiālos, statistikas avotos, kā arī autores pieredze veicot kriminālprocesu pirmstiesas 

izmeklēšanu. 

 

Promocijas darba rezultātu aprobācija. Pētījuma rezultāti guvuši apriti promocijas 

darba autorei ziņojot par tiem gan vietējās, gan starptautiskās zinātniskajās konferencēs 

Latvijā un ārvalstīs. Ar mutiskām prezentācijām autore ir uzstājusies 9 zinātniskās 

konferencēs.  

Par promocijas darba tēmu autorei ir 15 zinātniskās publikācijas, kas ir iekļautas 

starptautiski citējamo zinātnisko rakstu krājumu bāzes: SCOPUS, EBSCO Host, Directory of 

Open Access Journals (DOAJ), GESIS SocioGuide, Web of Science.  

 

                                                           
23

 Plotnieks A. Tiesību teorija un juridiskā metode. Rīga, Izglītības soļi, 2009, 191.lpp. 
24

 Skat., piemēram, Briede J. Tiesību normu interpretācijas un tulkošanas problēmas un risinājumi // Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas biļetens, 2014, 37.-39.lpp.; Ловпаче З.Х. Толкование норм уголовно-

процессуального права - необходимая предпосылка и условие их правильного применения // Вестник 

Адыгейского государственного университета, 2012, № 1. http://cyberleninka.ru/article/n/tolkovanie-

norm-ugolovno-protsessualnogo-prava-neobhodimaya-predposylka-i-uslovie-ih-pravilnogo-

primeneniya#ixzz3Awh9spVj  
25

 Levits E. Valsts varas dalīšana un varas atzaru mijiedarbība tiesiskā valstī // Latvijas Republikas Augstākās 

tiesas biļetens, 2014, Nr.9, 21.-26.lpp.  

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya


13 

1. KRIMINĀLPROCESUĀLIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI,  

TO VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS UN VIETA VALSTS  

PIESPIEDU MEHĀNISMĀ 

 

 

1.1. Kriminālprocesuālās reformas ietekme  

uz kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu attīstību 

 
 

No 1961. gada 1.aprīļa Latvijas PSR bija spēkā Kriminālprocesa kodekss (KPK), un 

visi grozījumi un papildinājumi, kas tajā tika izdarīti līdz 1990. gada maijam, tika veikti 

saskaņā ar PSRS kriminālprocesuālo likumdošanu
26

. Šiem papildinājumiem un grozījumiem 

bija tendence paplašināt noziegumu izdarījušo personu tiesības, vienkāršot procesu, 

pastiprināt prokurora uzraudzību pār likumības ievērošanu. Grozījumi un precizējumi, kas 

tika izdarīti Latvijas PSR KPK pēc 1990. gada 4. maija, galvenokārt, bija saistīti ar uzsākto 

tiesu reformu un izmaiņām valsts tiesībaizsardzības iestāžu darbībā un to kompetencē. 1991. 

gada 22. augustā Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru 

līdz Latvijas Republikas KPK pieņemšanai Latvijas PSR KPK tika uzskatīts par Latvijas 

KPK. Jānorāda, ka Latvijas KPK grozījumi tika veikti, lai panāktu tā atbilstību 

starptautiskajiem tiesību aktiem, tādiem kā ANO Vispārējā cilvēka tiesību deklarācija
27

, 

ECK
28

 u.c.. Pakāpeniski, kriminālprocesuālajās tiesību normās tika īstenotas tendences, kas 

saistītas ar cilvēktiesību ievērošanu un noziegumu izdarījušo personu reālu tiesību un interešu 

aizstāvību. Šajā sakarā krimināltiesību zinātnieks J.Krastiņš uzsvēra, ka stājoties spēkā 

grozījumiem vecajā KPK, policistu, prokuroru un tiesnešu rokās tiks nodoti instrumenti, ar 

kuru palīdzību smagnējo, starptautisko organizāciju daudz kritizēto procesu iespējams padarīt 

gan ātrāku, gan ekonomiskāku
29

. 

Idejas par jauna, mūsdienīga, ātra un lēta kriminālprocesa nepieciešamību radās 

vienlaicīgi ar Latvijas valsts neatkarības pasludināšanu, un tās pauda vairāki kriminālprocesa 

teorētiķi un praktiķi
30

. Rezultātā, KPL koncepcijas sagatavošanas laikā kriminālprocesā tika 

iestrādātas reāli izpildāmas un no dažādiem aspektiem veidotas nepieciešamās prasības, proti, 

procedūras vienkāršošana un paātrināšana, prioritāšu noteikšana un tām atbilstoša resursu 

sadale, kā arī proporcionāla cilvēktiesību ierobežošana. 

                                                           
26

 Liede A. Latvijas PSR kriminālprocess (vispārīgā daļa) un tiesu pierādījumi. 1970. gada publicētās grāmatas 

faksimilizdevums. Zvaigzne ABC, Rīga, 1970, 65. lpp. 
27

  Vispārēja cilvēktiesību deklarācija. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ 

lat.pdf 
28

 Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 
29

 Krastiņš J. Kriminālprocess kļūst ātrāks un lētāks. 2002.30.10. http://www.diena.lv/arhivs/kriminalprocess-

klust-atraks-un-letaks-11495579 
30

 Skrastiņš J. Par jauniem likuma pamatprincipiem // Jurista Vārds, 2001; (7).  
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Atskatoties vēsturē, jānorāda, ka ar Ministru prezidenta 1999. gada 17. septembra 

rīkojumu Nr.374 tika izveidota darba grupa Kriminālprocesa likumprojekta izstrādei nolūkā 

izveidot Latvijas starptautiskajām saistībām un ES prasībām atbilstošu likumprojektu
31

. 2000. 

gada nogalē G. Kūtris, toreizējais Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks likumdošanas 

jautājumos, kura vadītā darba grupa strādāja pie izmaiņām Latvijas KPK, kā arī pie jaunā 

likuma koncepcijas
32

, apspriežoties ar tiesībsargājošo iestāžu vadītājiem, atzīmēja, ka ilgi 

slīpētais projekts pēc formas ir labs likums, taču tās nenodrošinātu mūsdienu prasībām 

atbilstošu tiesvedību, jo Latvija ir pievienojusies daudziem dokumentiem par sadarbību 

krimināltiesiskajā sfērā, bet par vairākiem citiem notika sagatavošanās darbi; tajā pašā laikā 

nacionālajā likumdošanā procedūra nebija noregulēta; tāpat arī ECT spriedumi rādīja, ka 

būtiski jāpārvērtē līdzšinējā cilvēktiesību izpratne un daudzu tiesvedībā labi zināmu principu 

interpretācijā; kā arī pasaules valstīs viennozīmīgi tika atzīta nepieciešamība vienkāršot 

kriminālprocesu, un tas ir saistīts gan ar tiesu atslodzi, gan ar termiņu saīsināšanu
33

. 2001. 

gada 26. februārī ar Ministru prezidenta rīkojumu Nr.63 tika izveidota darba grupa, kurā kā 

vadītāju nozīmēja G. Kūtri, ar mērķi izstrādāt Latvijas starptautiskajām saistībām un ES 

prasībām atbilstošu Kriminālprocesa likumprojektu. Darba grupa sagatavoja jaunā Latvijas 

KPL projekta koncepciju, kuru 2001. gada 12. jūnijā MK akceptēja. Sagatavotais 

kriminālprocesa likumprojekts bija radīts uz 1991. gadā Augstākajā Padomē apstiprinātās 

koncepcijas pamata, kad Latvijas juristiem nebija pazīstami daudzi starptautiskie standarti, 

cilvēktiesību prakse un citu valstu pieredze. Līdztekus tam pēdējos desmit gados process 

pasaulē ir turpinājis strauji attīstīties. Pakāpeniski Latvija kļuvusi par dalībvalsti vairākas 

svarīgākās Eiropas konvencijas par starptautisko sadarbību krimināltiesiskajā sfērā. Tika 

paredzēts, ka, ieviešot jauno KPL, izdosies atslogot tiesas, vienkāršot kriminālprocesu un 

veicināt cilvēktiesību aizsardzību
34

. Kriminālprocesa modernizācija kā kriminālprocesa 

reformas mērķis tika uzsvērta profesores K. Stradas – Rozenbergas rakstā
35

, kur tā tika 

saprasta kā nepieciešamība kriminālprocesa norisi padarīt, pirmkārt, ātrāku – saīsināt termiņu 

no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas līdz kriminālprocesa tiesiskam noslēgumam; otrkārt, 

vienkāršāku – atvieglojot procesa norisi, izslēdzot tās norādes, kas nevajadzīgi sarežģī 

procesa virzītāja darbu un kurām nav tiesiski pamatotas nepieciešamības; treškārt, resursus 

                                                           
31

 Meikališa Ā. Kriminālprocesuālā reforma Latvijā – galvenās tendences, problēmas un rezultāti // 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Kriminālprocesuālais taisnīgums”, Rīga, 2005, 96.-100. lpp. 
32

 Kriminālprocesa likuma projekta koncepcija. Latvijas Vēstnesis, 16.06.2001, 77(2474). 
33

  Kūtris G. Par jauno kriminālprocesa likumprojektu. Rīga, LPA, Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2001, 

4(17), 3.-7. lpp.  
34

 Meikališa Ā. Kriminālprocesuālā reforma Latvijā – galvenās tendences, problēmas un rezultāti // 

Starptautiskā zinatniski praktiskā konference „Kriminālprocesuālais taisnīgums”, Rīga, 2005, 96.-100. lpp. 
35

 Strada-Rozenberga K. Kriminālprocesa vienkāršošana: izpratne, tendences, problēmas // Jurista Vārds, 2004; 

(30). 
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taupošāku – pēc iespējas taupot laiku, cilvēciskos un materiālos resursus; ceturtkārt, 

efektīvāku – paredzot iespēju veikt pilnvērtīgas, pierādījumus veidojošas procesuālās darbības 

pēc iespējas ātrāk, nepieciešamības gadījumā ieviešot jaunas, mūsdienu noziedzīgajai 

situācijai atbilstošas un adekvātas darbības, tajā pašā laikā neaizmirstot par cilvēktiesību 

ievērošanas nepieciešamību kā vienu no galvenajiem kriminālprocesuālo tiesību attīstības 

rādītājiem.  

2003. gada 14. aprīlī Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi MK iesniegto likum-

projektu “Kriminālprocesa likums” (reģ.nr.286), deva savu atzinumu un nolēma atbalstīt 

minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā
36

. Tomēr ir jāatzīmē, ka 

šis KPL likumprojekts būtiski atšķīrās no KPL redakcijas, kas tika pieņemta 2005. gada  

1. aprīlī un stājusies spēkā 2005. gada 1. oktobrī.  

2005. gada 1. oktobrī Latvijas KPK nomainīja KPL, ieviešot vairākus jauninājumus 

un izmaiņas vispārīgajos noteikumos, pirmstiesas kriminālprocesā un tiesvedībā
37

. Līdz ar to 

tiesībsargājošām iestādēm tika radīta iespēja darboties atbilstoši EP un ES kriminālās 

justīcijas nostādnēm, vienlaikus attīstot nacionālās tiesību normas un izmantojot pasaulē 

atzītu modernāku kriminālprocesuālo attiecību risinājumu.  

Kriminālprocesa likumu kopš tā stāšanas brīža raksturo nepārtraukta pilnveidošana. 

Kā uzsver juriste I. Reine, likumam ir jādefinē kritēriji, robežas, izņēmumi, kurus varētu 

pielāgot individuālajiem gadījumiem
38

. Pēc profesores Ā. Meikališas atzinuma, jaunās vēsmas 

kriminālprocesuālo attiecību reglamentācijā starptautiskā līmenī un ārvalstīs ir noteikušas 

nepieciešamību ne tikai pētīt esošo, bet prognozēt, modelēt un izvērtēt nākotnes attīstības 

iespējas. Kopējs virsmērķis šajā procesā ir taisnīga krimināltiesisko attiecību noregulējuma 

sasniegšana
39

.  

Raksturojot aktuālākos transformācijas virzienus kriminālprocesa tiesību jomā Latvijā, 

profesore S. Kaija izceļ nepieciešamību pārvērtēt iepriekšējā cilvēktiesību izpratni un daudzu 

kriminālprocesā zināmu principu interpretāciju; turpināt kriminālprocesa vienkāršošanu; 

reglamentēt Latvijai saistošo starptautisko dokumentu prasības nacionālajās tiesību normās
40

. 

Veicot kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu sistēmas transformācijas analīzi, 

promocijas darbā tika apskatītas likumprojekta “Kriminālprocesa likums” (reģ.nr.286) 

                                                           
36

  Atzinums par likumprojektu “Kriminālprocesa likums” (reģ.nr.286). 2003.14.04. http://helios-

web.saeima.lv/bi8/lasa?dd=LP0286_1 
37

  Krimināltiesības – attīstības tendences Eiropas un nacionālajā tiesībās, attiecības starp I un III pīlāru, 

ieviešanas metožu labākā prakse. Rīga, 2009.// http:www.tm.gov.lv/documents/petijumi/ 

kriminaltiesibas2.doc 
38

  Intervija: Nedēļas jurists – Inga Reine, Jurista Vārds, 2010, Nr. 24, 2. lpp. 
39

  Meikališa Ā. Pārskats par kriminālprocesa attīstību Latvijā 2005.-2011. gadā // LZA Vēstis, 2012/66:  

76.-80. lpp. 
40

  Kaija S. Aktuālākie transformācijas virzieni kriminālprocesa tiesību jomā Latvijā // Administratīvā un 

Kriminālā Justīcija, 2013, Nr.1, 15.-20. lpp.  

http://helios-web.saeima.lv/bi8/lasa?dd=LP0286_1
http://helios-web.saeima.lv/bi8/lasa?dd=LP0286_1
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(turpmāk – KPL likumprojekts), KPL pamata un spēkā esošā redakcijas. Veicot KPL 

likumprojekta 4.sadaļas „Procesuālie piespiedu līdzekļi kriminālprocesa nodrošināšanai” 

satura analīzi, var secināt, ka procesuālais piespiedu līdzeklis tajā netika definēts. Arī patlaban 

spēkā esošā KPL redakcijā nav iekļauta šī definīcija. Veicot KPL 236.panta „Procesuālā 

piespiedu līdzekļa piemērošanas pamats” salīdzinājumu ar KPL pamata redakcijas, kura 

stājusies spēkā 01.10.2005. un bija spēkā līdz 31.01.2006., 241.pantu ar līdzīgu nosaukumu 

„Procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanas pamats” noteikts, ka KPL likumprojektā tika 

paredzētas plašākas iespējas, lai piemērotu procesuālo piespiedu līdzekli, proti, papildus 

personas pretdarbībai kriminālprocesa mērķa sasniegšanai konkrētajā procesā vai atsevišķas 

procesuālās darbības veikšanai, savu procesuālo pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas 

pildīšanas, tika norādīts procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanas pamats - procesuālās 

darbības kavēšana. Tādā veidā tika atrunāta procesuālā reakcija uz jebkura veida šķēršļu 

likšanu procesuālās darbības veikšanai, kas vienlaikus traucēja efektīvi sasniegt 

kriminālprocesa mērķi. Kā atzīmēts Ā. Meikališas un K. Stradas-Rozenbergas rakstā
41

, 

kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanas pamati ir dažādi, tādēļ piemērošanas 

pamata vispārināta reglamentācija ir apšaubāma. Savukārt, par drošības līdzekļa piemērošanas 

pamatu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam, KPL likumprojektā tika uzskatīts saprātīgs un 

ticams pamats, ka persona turpinās noziedzīgas darbības, izvairīsies no izmeklēšanas un 

tiesas, vai arī ja ir nepieciešamība nodrošināt sprieduma izpildi. KPL pamata redakcijā nav 

iekļauti vārdi „saprātīgs un ticams” pamats. No tā izriet, ka KPL likumprojektā lielāka 

uzmanība tika pievērsta drošības līdzekļa piemērošanas pamata esamībai un tā 

apstiprinošajiem faktiem.  

Salīdzinājumā ar KPL likumprojektu, KPL pamata redakcijā 241.panta 3.daļā tiesai 

piešķirtas tiesības, taisot spriedumu, piemērot drošības līdzekli apsūdzētajam, ja ir pamats 

uzskatīt, ka viņš izvairīsies no sprieduma izpildes. Savukārt KPL likumprojektā 236.panta 

2.daļā tika paredzēta iespēja piemērot drošības līdzekli aizdomās turētajam vai apsūdzētajam 

arī, ja ir saprātīgs un ticams pamats uzskatīt, ka persona izvairīsies no izmeklēšanas un tiesas, 

vai arī ja ir nepieciešamība nodrošināt sprieduma izpildi. Lai atvieglotu izpratni par 

atšķirībām KPL likumprojekta, pamata un spēkā esošajā redakcijā, informācija par piespiedu 

līdzekļu, tai skaitā arī drošības līdzekļu klāstu apkopota 1. tabulā. No tabulā apkopotās 

informācijas izriet, ka KPL pamata redakcija, kā arī spēkā esošā KPL redakcija reglamentē 

drošības līdzekli noteiktas nodarbošanās aizliegums; savukārt, KPL likumprojekta redakcijā 

tas tika pieskaitīts pie piespiedu līdzekļiem ar savu piemērošanas kārtību. Savukārt, drošības 

                                                           
41

  Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Pārmaiņu laiks kriminālprocesā. Procesuālie piespiedu līdzekļi un 

sankcijas // Jurista Vārds, Rīga, 2006, Nr.26, 12. lpp. 
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līdzeklis sūtījumu saņemšanas adreses paziņošana ar 12.03.2009. likumu „Grozījumi 

Kriminālprocesa likumā”, kas stājās spēkā 01.07.2009., tika izslēgts no drošības līdzekļu 

klāsta. Drošības līdzeklis aizliegums izbraukt no valsts ir reglamentēts KPL likumprojekta, 

KPL pamata, kā arī spēkā esošā KPL redakcijā, tomēr, nepieciešams atzīmēt, ka KPL 

likumprojektā šī drošības līdzekļa nosaukums tika formulēts kā aizliegums atstāt valsti. 

Turklāt KPL likumprojekts paredzēja iespēju piemērot drošības līdzekļus arī juridiskai 

personai. Juridiskajai personai kā drošības līdzekli tika plānots piemērot: 1) noteiktas 

nodarbošanās (darbību) aizliegumu; 2) aizliegumu rīkoties ar juridiskās personas mantu, tajā 

skaitā, ar finanšu līdzekļiem un 3) drošības naudu. 

 

1. tabula  

KPL likumprojektā, pamata redakcijā un spēkā esošā redakcijā iekļauto kriminālprocesuālo 

piespiedu līdzekļu salīdzinājums 
 

KPL likumprojekta redakcija KPL pamata redakcija Spēkā esošā KPL redakcija 

Procesuālie piespiedu līdzekļi: Procesuālie piespiedu līdzekļi: Procesuālie piespiedu līdzekļi: 

1) aizturēšana; 1) aizturēšana; 1) aizturēšana; 

2) ievietošana ārstniecības iestādē 

ekspertīzes izdarīšanai; 

2) ievietošana ārstniecības iestādē 

ekspertīzes izdarīšanai; 

2) ievietošana ārstniecības iestādē 

ekspertīzes izdarīšanai; 

3) piespiedu atvešana; 3) piespiedu atvešana; 3) piespiedu atvešana; 

4) noteiktas nodarbošanās 

aizliegums; 
4) DROŠĪBAS LĪDZEKĻI: 4) DROŠĪBAS LĪDZEKĻI: 

5) aizliegums rīkoties ar mantu; 
4.1. sūtījumu saņemšanas adreses 

paziņošana; 

4.1. dzīvesvietas maiņas 

paziņošana; 

6) DROŠĪBAS LĪDZEKĻI: 
4.2. aizliegums tuvoties noteiktai 

personai vai vietai; 

4.2. pieteikšanās noteiktā laikā 

policijas iestādē 

6.1. sūtījumu saņemšanas adreses 

deklarēšana 

4.3. noteiktas nodarbošanās 

aizliegums; 

4.3. aizliegums tuvoties noteiktai 

personai vai vietai; 

6.2. aizliegums tuvoties noteiktai 

personai vai vietai; 
4.4. aizliegums izbraukt no valsts; 

4.4. noteiktas nodarbošanās 

aizliegums; 

6.3. aizliegums atstāt valsti; 
4.5. uzturēšanās noteiktā 

dzīvesvietā; 
4.5. aizliegums izbraukt no valsts; 

6.4. drošības nauda; 4.6. personiskais galvojums; 4.6. uzturēšanās noteiktā vietā; 

6.5. personiskais galvojums; 4.7. drošības nauda; 4.7. personiskais galvojums; 

6.6. nodošana karaspēka daļas 

pārraudzībā; 

4.8. nodošana policijas 

uzraudzībā; 
4.8. drošības nauda; 

6.7. nodošana policijas 

uzraudzībā; 
4.9. mājas arrests; 

4.9. nodošana policijas 

uzraudzībā; 

6.8. mājas arests; 4.10. apcietinājums. 4.10. mājas arests; 

6.9. apcietinājums.  4.11. apcietinājums. 

* # ° 

NEPILNGADĪGAJAM KĀ 

DROŠĪBAS LĪDZEKLI VAR 

PIEMĒROT ARĪ: 

NEPILNGADĪGAJAM KĀ 

DROŠĪBAS LĪDZEKLI VAR 

PIEMĒROT ARĪ: 

NEPILNGADĪGAJAM KĀ 

DROŠĪBAS LĪDZEKLI 

VAR PIEMĒROT ARĪ: 

- nodošanu vecāku vai aizbildņu 

pārraudzībā; 

- nodošanu vecāku vai aizbildņu 

pārraudzībā; 

- nodošanu vecāku vai aizbildņu 

pārraudzībā; 

- ievietošanu sociālās korekcijas 

izglītības iestādē. 

- ievietošanu sociālās korekcijas 

izglītības iestādē. 

- ievietošanu sociālās korekcijas 

izglītības iestādē. 
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1. tabulas nobeigums 

KPL likumprojekta redakcija KPL pamata redakcija Spēkā esošā KPL redakcija 

JURIDISKAJAI PERSONAI KĀ 

DROŠĪBAS LĪDZEKLI VAR 

PIEMĒROT: 

KARAVĪRAM KĀ DROŠĪBAS 

LĪDZEKLI VAR PIEMĒROT 

ARĪ NODOŠANU VIENĪBAS 

KOMANDIERA (PRIEKŠ-

NIEKA) PĀRRAUDZĪBĀ. 

KARAVĪRAM KĀ DROŠĪBAS 

LĪDZEKLI VAR PIEMĒROT 

ARĪ NODOŠANU VIENĪBAS 

KOMANDIERA (PRIEKŠ-

NIEKA) PĀRRAUDZĪBĀ. 

- noteiktas nodarbošanās (darbību) 

aizliegumu; 
  

- aizliegumu rīkoties ar juridiskās 

personas mantu, t. sk., ar finanšu 

līdzekļiem 

  

- drošības naudu.   

* pirmās ailes 6.daļas 6.1.- 6.3.punktā minētos drošības līdzekļus var piemērot arī papildus jebkuram citam drošības 

līdzeklim. 

# Otrās ailes 4.daļas 4.1.- 4.4.punktā minētos drošības līdzekļus var piemērot arī papildus jebkuram citam drošības 

līdzeklim. 

° Trešās ailes 4.daļas 4.1—4.4.punktā minētos drošības līdzekļus var piemērot arī papildus jebkuram citam drošības 

līdzeklim. 

 

 

Jāatzīmē, ka Eiropas Padomes Ministru komiteja 1992. gada 19. oktobrī pieņēma 

Rekomendāciju R(92) 16 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem par sabiedrībā izmantojamām 

sankcijām un līdzekļiem (Recommendation No.R(92) 16 of the Committee of Ministers to 

member states on the European rules on community sanctions and measures
)42

. Par sabiedrībā 

izmantojamām sankcijām un līdzekļiem, šīs rekomendācijas izpratnē, ir jāuzskata sankcijas un 

līdzekļi, kuru mērķis likumpārkāpēja paturēšana sabiedrībā, vienlaikus ar viņa brīvības 

ierobežojumu un pienākumu uzlikšanu no kompetento iestāžu amatpersonu puses un likumā 

noteiktā kārtībā. Šajā rekomendācijā dalībvalstīm tika apkopoti un izklāstīti principi, kurus 

tika rekomendēts ņemt vērā to nacionālajos tiesību aktos un praksē: 

1) iedibināt standartu kopumu, kas ļautu nacionālajiem likumdevējiem un praktiķiem 

darbiniekiem (lēmējinstitūcijām un par to īstenošanu atbildīgajām izpildinstitūcijām) 

nodrošināt taisnīgu un efektīvu sankciju un līdzekļu piemērošanu; 

2) piedāvāt dalībvalstīm pamatkritērijus, kas ļautu līdzsvarot sankciju un līdzekļu 

piemērošanu ar likumpārkāpēja pamattiesību ievērošanas garantijām; 

3) noteikt par sankciju un līdzekļu piemērošanu atbildīgo personu darbības un 

kompetenci.  

Tāpat ir uzsvērts, ka nav pieļaujama tādu piespiedu līdzekļu ieviešana vai 

piemērošana, kas ierobežo likumpārkāpēja pilsoniskās vai politiskās tiesības, ja tie ir pretrunā 

ar starptautiskās sabiedrības akceptētām normām par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. 

                                                           
42

  Recommendation No.R(92) 16 of the Committee of Ministers to member states on the European rules on 

community sanctions and measures// http://pjp-eu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+(92)+16+ 

on+the+European+rules+on+community+sanctions+and+measures.pdf/01647732-1cf7-4ea8-88ba-

2c041bc3f5d6   
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Īstenojot piespiedu līdzekļus, šīs tiesības nedrīkst ierobežot lielākā mērā, nekā tas 

nepārprotami izriet no lēmuma par piespiedu līdzekļa piemērošanu. Piespiedu līdzekļiem ir 

jābūt saskaņā ar starptautiski garantētām likumpārkāpēja tiesībām. Piespiedu līdzekļi nekādā 

gadījumā nedrīkst būt saistīti ar medicīniska vai psiholoģiska rakstura pasākumiem vai 

procedūrām, kas neatbilst starptautiski pieņemtajiem ētiskajiem standartiem, kā arī to raksturs, 

saturs vai izpildes metodes nedrīkst būt saistīti ar nepamatotu fiziskas vai garīgas  

traumas risku. 

Savukārt 2000. gada 29. novembrī pieņemtajā EP Ministru komitejas rekomendācijā 

Rec (2000) 22 dalībvalstīm par to, kā uzlabot Eiropas noteikumu par sabiedrībā 

izmantojamām sankcijām un līdzekļiem izpildi (Recommendation Rec(2000)22 of the 

Committee of Ministers to member states on improving the implementation of the European 

rules on community sanctions and measures)
43

 tika norādīts, ka dalībvalstīs pastāv problēmas 

ar Rekomendāciju R(92) 16 dalībvalstīm par Eiropas noteikumu par sabiedrībā izmantojamām 

sankcijām un līdzekļiem izpildi īstenošanu un ka nepieciešams attīstīt likumpārkāpēju 

uzvedības kontroles praksi. Tika arī atzīts, ka tālākā attīstība un pārmaiņas sabiedrībā 

izmantojamo sankciju un līdzekļu piemērošanas praksē un dalībvalstu identificētās problēmas 

prasa vairāku Eiropas Noteikumu normu papildu skaidrojumu un interpretāciju. Dalībvalstīm 

tika rekomendēts paplašināt sankciju un līdzekļu klāstu, kā arī paredzēt alternatīvas 

pirmstiesas apcietinājumam, tā, piemēram, piemērojot aizdomās turētajam uzturēšanās 

noteiktā dzīvesvietā un viņu īpaši uzraugot, vai pārvietošanās brīvības ierobežošanu, tā, 

piemēram, pienākums pakļauties elektroniskām monitoringam, ievērojot Eiropas Padomes 

Ministru komitejas Rekomendācijas R(92) 16 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem par 

sabiedrībā izmantojamām sankcijām un līdzekļiem 23. un 55.noteikumu. 

Jāatzīmē, ka 12.03.2009. pieņemtie grozījumi
44

 KPL lielā mērā skāra procesuālos 

piespiedu līdzekļus reglamentējošās tiesību normas. Tā, piemēram, KPL 241.panta 3.daļa tika 

papildināta ar norādi, ka gadījumos, kad par smagu vai sevišķi smagu noziegumu tiesa 

piespriedusi brīvības atņemšanas sodu, notiesājošs spriedums var būt par pamatu drošības 

līdzekļa - apcietinājuma - izraudzīšanai. Turklāt, stājoties spēkā šiem grozījumiem, no 

drošības līdzekļu klāsta tika izslēgts drošības līdzeklis sūtījumu saņemšanas adreses 

paziņošana. Šīs ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis bija reglamentēts  

KPL 252. pantā, nosakot pienākumu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam rakstveidā paziņot 
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savu pasta vai elektronisko adresi, apņemoties nosūtītos sūtījumus saņemt 24 stundu laikā. 

Jānorāda, ka priekšlikumu izslēgt no likuma šo drošības līdzekli jau 2006. gadā izteica 

profesores Ā. Meikališa un K. Strada-Rozenberga
45

 pamatoti atzīmējot, ka šī drošības līdzekļa 

noteikumi ir ikviena aizdomās turētā vai apsūdzētā pienākumi. Tāpat ar šiem grozījumiem 

tika paplašināts personu loks, kurām varētu būt piemērots procesuālais piespiedu līdzeklis – 

piespiedu atvešana. Tā, pēc grozījumiem KPL 250.panta 1.daļā piespiedu atvešanu kļuva 

iespējams piemērot personai, nevis aizdomās turētajam, apsūdzētajam, lieciniekam vai 

cietušajam, ja tā bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc procesa virzītāja aicinājuma; savukārt 

bez iepriekšējā aicinājuma, pastāvot likumā paredzētajiem nosacījumiem, piespiedu atvešanu 

bez iepriekšējā aicinājuma kļuva iespējams piemērot bez aizdomās turēta un apsūdzēta arī 

personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess.  

Saistībā ar drošības līdzekļu tiesiskās reglamentācijas pilnveidošanu nepieciešams 

atzīmēt 24.05.2012. KPL pieņemtos grozījumus, kas ir spēkā no 01.07.2012. Veiktie 

grozījumi liecina par piespiedu līdzekļu institūta modernizāciju. Saskaņā ar šiem 

grozījumiem, drošības līdzekļu klāsts tika paplašināts un papildināts ar diviem jauniem ar 

brīvības atņemšanu nesaistītiem drošības līdzekļu veidiem - dzīvesvietas maiņas paziņošanu 

(KPL 252.
1 

pants) un pieteikšanos noteiktā laikā policijas iestādē (KPL 252.
2 

pants). Turklāt 

ar šiem grozījumiem tika pilnveidota arī drošības līdzekļa nodošana policijas uzraudzībā 

tiesiskā reglamentācija. KPL 261.panta aktualizētā redakcijā paredzēta jauna kārtība personas 

pārvietošanās un rīcības brīvības ierobežojumu ievērošanas pārbaudei nosakot, ka policijas 

darbiniekiem ir tiesības apmeklēt personu lēmumā norādītajā dzīvesvietā pie tās ārdurvīm. 

Savukārt personai ir pienākums pārbaudes laikā atvērt dzīvesvietas ārdurvis un atrasties pie 

tām policijas darbinieka redzeslokā līdz pārbaudes beigām. Jāatzīmē, ka šī drošības līdzekļa 

iepriekšējā redakcija paredzēja tiesības policijas darbiniekiem ieiet personas pastāvīgajā vai 

pagaidu dzīvesvietā, lai pārbaudītu uzlikto ierobežojumu ievērošanu. Krimināltiesību eksperts 

A. Judins atzīmē
46

, ka faktiski personai papildus uzskaitītajiem uzvedības ierobežojumiem 

bija arī pienākums nelikt šķēršļus policijas darbiniekiem, ielaižot viņus savā dzīvesvietā. 

Jaunā pārbaudes kārtība mazākā apjomā skar personas tiesības uz dzīvokļa neaizskaramību; 

vienlaicīgi mazāk tiek skartas citu dzīvesvietas iemītnieku intereses un mazāk traucēta viņu 

privātā dzīve. Tomēr policijas darbiniekiem ir atļauts ieiet un personai ir pienākums atļaut 

policijas darbiniekam ieiet tās pastāvīgajā vai pagaidu dzīvesvietā (dzīvoklī, mājā), lai 

pārbaudītu personas rīcības brīvības ierobežojuma - aizlieguma tikties ar lēmumā minētajām 

personām – ievērošanu. 

                                                           
45
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Krimināltiesisko normu pastāvēšana nav iespējama bez kriminālprocesuālajām 

normām. Noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas nodrošinās efektīvu KL normu 

piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas 

iejaukšanās personas dzīvē, ir KPL mērķis
47

. KPL vairāku paredzēto institūtu t.s. procesuālo 

piespiedu līdzekļu, procesuālo termiņu u.c. darbība ir atkarīga no inkriminēta noziedzīga 

nodarījuma smaguma pakāpes.Jāatzīmē, ka 2013. gadā KPL tika izdarīti grozījumi
48

, kas 

nosacīti var būt iedalāmi trīs grupās: grozījumi, kas veikti, reaģējot uz Krimināllikuma (KL) 

grozījumiem; grozījumi, kas veikti, ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. 

aprīļa Direktīvā 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo 

aizsardzību, ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TEI
49

 paredzēto; grozījumi, kas 

veikti citu iemeslu dēļ, piemēram, iepriekš pieļauto kļūdu labošanas, tiesību normu 

pilnveidošanas u.c. nolūkā
50

. 

Šīs apakšnodaļas nobeigumā promocijas darba autore, citējot tiesību zinātnieces, 

profesores S. Kaijas teikto
51

, ka cilvēka tiesības un brīvības ir jebkura indivīda – apsūdzētā, 

cietušā, liecinieka u.c. – statusa obligāts elements, un tās jāņem vērā gan likumdevējam, gan 

likumu piemērotājam, uzsver, ka kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu transformāciju 

mūsdienās lielā mērā noteica tiesiskas demokrātiskas valsts vērtību sistēma un tās 

nepārtraukta attīstība. Par vienu no demokrātiskas valsts pienākumiem jāuzskata sabiedrības 

un indivīda interešu līdzsvarošana.  

 
 

1.2. Kriminālprocesuālā piespiešana kā valsts piespiedu sistēmas elements  

       un tās nozīme valsts varas realizēšanā 

 

Ideja par tiesisku valsti ir ilgstošās politiskās prakses un domāšanas attīstības rezultāts. 

Tiek uzskatīts, ka šī ideja radusies jau piektajā gadsimtā pirms mūsu ēras, par ko liecina 

antīko filozofu uzskati par valsti, cilvēku vienlīdzību, likuma respektēšanu u.c. Saskatot 

atsevišķas sabiedrības problēmas un attīstot tā laika sabiedrisko iekārtu, antīkas pasaules 

filozofi tomēr netika līdz cilvēktiesību vērtības un tiesiskās valsts būtības izpratnes. XIX 

gadsimta otrajā pusē ideja par tiesisku valsti kļuvusi par politisko ideālu un nozīmīgu izpētes 
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objektu tā perioda tiesību zinātnieku darbos. Tajā laikā arī parādās termins tiesiskā valsts. 

Mūsdienu valsts nesalīdzināmi lielākā mērā regulē sabiedrības un atsevišķa indivīda dzīvi, 

nekā tā tika regulēta modernās valsts sākumposmā - renesanses laikmetā. Valsts ir sabiedrības 

organizācijas forma, tās instruments noteiktu mērķu sasniegšanai. Savukārt sabiedrība ļoti 

intensīvi izmanto valsti dažādu mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai. Tiesiskās valsts 

pamatprincips ir orientācija uz taisnīguma īstenošanu, aptverot gan tā procesuālos, gan 

materiālos aspektus. Tas satur virkni vairāk vai mazāk specifisku prasību attiecībā uz 

atsevišķām situācijām, tā, piemēram, ierobežo likumdevēja iespējas pieņemt likumu ar 

atpakaļvērstu spēku, ja tas pasliktina indivīda stāvokli, kriminālprocesuālās garantijas u.t.t
52

. 

Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumā lietā Nr.2001-10-01 iekļauta atziņa, ka 

būtiska tiesiskas valsts principa sastāvdaļa ir tiesiskā stabilitāte. Lai nodrošinātu tiesiskas 

valsts principa realizāciju, nepieciešams atrisināt strīdu starp tiesisko stabilitāti un taisnīgumu, 

un šo uzdevumu veic tiesību normas.  Ja tiesību normas nesasniedz noteikto mērķi - saprātīgi 

atrisināt konfliktu starp taisnīgumu un tiesisko paļāvību - tās kļūst neefektīvas. Tas ir pretrunā 

ar Satversmē nostiprināto tiesiskās valsts principu
53

. Tiesību zinātnes pētnieks A. Rogovs 

uzskata, ka mūsdienās tiesisku valsti raksturo likuma virsvaldība; varas leģitimitāte; tiesību, 

garantējošu personības tiesisko aizsardzību, kā arī tās demokrātisko tiesību, brīvību un 

likumīgu interešu neierobežotu realizāciju, prestižs un efektivitāte. Tomēr tiesiskā valsts ir ne 

tikai savu tiesību uzsvēršana, bet arī savu pienākumu apzināšanās
54

. Tiesiskās valsts 

pastāvēšanā saskatāmi divi pamatelementi: cilvēka brīvība, viņa tiesību nodrošināšana, un 

likumīgas valsts varas ierobežošana
55

. Latvijas sabiedrības un tiesībpiemērotāju orientācija uz 

mūsdienīgas demokrātiskas eiropeiskas valsts modeli ir nemainīga. Tas liecina par Latvijas 

politisko un tiesisko ideju pieslēgšanos attiecīgajām Eiropas, bet plašākā nozīmē – rietumu 

politiskajām un tiesiskajām idejām un vēsturiskajai pieredzei
56

. Atsaucoties uz 

Konstitucionālo tiesību komisijas Egila Levita priekšgalā viedokli par Latvijas valsts 

konstitucionālajiem pamatiem, jānorāda, ka valsts uzdevumus var iedalīt divos lielos atzaros: 

pirmkārt, ārējās un iekšējās aizsardzības uzdevumos un, otrkārt, materiālās un nemateriālās 
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labklājības veicināšanas uzdevumos. Turklāt aizsardzības uzdevumi ir nemainīgi un tiek 

īstenoti kā valsts monopols - piespiedu vara funkcionējošā valstī drīkst būt tikai valsts 

institūcijām un amatpersonām, nevis privātpersonām
57

. Ka atzīmēja profesore Ā. Meikališa, 

piespiedu (koercitīvā) vara (no lat. Coercitus – savaldīšana, sodīšana) ir varas forma, kas 

balstās uz draudiem pielietot fizisko spēku, ierobežojot kāda indivīda izvēles un rīcības 

brīvību. Šī varas forma parasti neietver spēka aktīvu pielietošanu, taču vienmēr nozīme 

iespēju to izdarīt
58

. Arī demokrātiskās valsts pastāvēšana nav iedomājama bez piespiešanas, 

kas ir varas radīta un atspoguļo valsts varas intereses
59

. Piespiešana ir jebkuras sabiedrības 

sastāvdaļa, tā ietekmē šīs sabiedrības locekļu uzvedību, nodrošinot likumisku kārtību. Valsts 

piespiešana vienlaikus ir valsts pārvaldes metode. Tiesību pētnieks S. Koževņikovs, analizējot 

valsts piespiešanu kā kompleksi daudzpusīgu parādību, izceļ tās zinātnisku nozīmīgumu. Viņš 

uzsver arī valsts piespiešanas un tiesību mijiedarbību, jo tiesības, pēc viņa domām, ir valsts 

varas imperatīvs, kas nostiprina un aizsarga sabiedrības eksistēšanas pamatsfēras. S. 

Koževņikovs formulē valsts piespiešanu kā tiesību ierobežojošo ietekmi attiecībā uz 

likumpārkāpējiem ar mērķi aizsargāt un nodrošināt sabiedrības intereses, ko veic valsts 

pilnvarotas iestādes un citi subjekti, pamatojoties uz tiesiskās situācijas oficiālā izvērtējuma. 

Šī
 
 definīcija sevī ietver pieturpunktus: 1) valsts piespiešana ir komplicēts valstiski tiesisks 

izveidojums, kas ietver tiesisko faktu valstisku izvērtējumu, kuram seko likumā nostiprināta 

rīcība; 2) valsts piespiešanas pamatu veido tiesību aktu normas; 3) valsts kompetentās iestādes 

likumā paredzētajā kārtībā ietekmē noteiktu personu uzvedību ar mērķi aizsargāt sabiedrības 

drošību
60

.  

Tiesību zinātņu doktore Ž. Ovsepjana izceļ piespiešanas īpašo nozīmi, uzsverot, ka bez 

piespiešanas nevar pastāvēt ne valsts, ne tiesības
61

. Viņa uzskata, ka piespiešana nosaka valsts 

pamatīpašības, proti, valsts suverenitāti, valsts publiskās varas aparāta esību un valsts varas 

realizēšanu. Valsts publiskās varas aparātu veido valsts varas iestādes, pārvaldes iestādes, 

tiesa, prokuratūra u.c.  
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Tiesību speciālists D. Nohrins, norādot, ka valsts piespiešana ir valsts pārvaldes 

metode, sabiedrisko attiecību regulējumu iedala divos līmeņos, pirmajā līmenī ievietojot 

sabiedrisko attiecību tiesisko regulējumu, savukārt otrajā – valsts pārvaldes pilnvarota 

subjekta tiesību aktu noteiktajos ietvaros notiekošo iedarbību
62

. Savukārt, kriminālprocesa 

tiesību pētniece S. Ševeļеva, apkopojot speciālajā juridiskajā literatūrā atrodamas zinātniskās 

atziņas atzīmē, ka pēc funkcionālām pazīmēm piespiešana klasificējama saistībā ar: 1) 

iedarbības veidu (personiska, organizatoriska un mantiska); 2) iedarbības tiesisko nozīmi 

(sankcijas un nepatstāvīgie nodrošinājušie ietekmēšanas līdzekļi); 3) tiesiskās kārtības 

aizsardzības paņēmienu (sodīšanas, atjaunojošie un drošības līdzekļi); 4) piespiešanas 

subjektu (tiesa un tiesībsargājošās iestādes); 5) piespiešanas pamatu (krimināltiesiskais, 

administratīvais, disciplinārais un civiltiesiskais pamats)
63

.  Kā tiesiskā regulējuma metodes, 

tā arī pārvaldes metodes raksturo noteiktā struktūra, kurai, tomēr, piemīt zināmas atšķirības un 

tiesību apakšnozaru specifiskās pazīmes. Tiesiskā regulējuma metodes struktūrā ir izdalāmi 

šādi elementi: priekšraksts (pozitīvā pienākuma uzlikšana) un aizliegums (negatīvā 

pienākuma uzlikšana); šie elementi ir arī tiesiskā regulējuma paņēmieni
64

.  

Valsts piespiešana saistāma ar ievērojamu konstitucionālo cilvēka tiesību un brīvību 

ierobežošanu. Tomēr humānisms uzskatams par nemainīgu valsts piespiešanas pamatvērtību, 

izceļot cilvēku un viņa tiesību ievērošanu
65

. Katrā valstī piespiedu mehānismu izveido dažādu 

piespiedu līdzekļu kopums. Viens no valsts piespiedu līdzekļu veidiem ir kriminālprocesuālie 

piespiedu līdzekļi
66

. To attīstība saistāma ar sabiedrības attīstību, kad, atzīstot kādu 

nodarījumu par noziedzīgu, attiecīgi mainījušies piespiedu līdzekļu veidi un to raksturs
67

. 

Kriminālprocesam ir publiskais raksturs, jo ikviens noziedzīgs nodarījums ir vērsts ne tika 

pret konkrētu personu vai priekšmetu, bet vienlaikus arī pret sabiedrību un tajā atzītajām 

sociālām vērtībām, un kaitē ne tikai cietušās personas interesēm, bet sabiedrībai kopumā
68

.  

Kriminālprocesā tiesību un brīvību ierobežošana ir pieļaujama tikai un vienīgi saskaņā 

ar tiesību aktos noteikto kārtību un ievērojot to pamatotības un likumības garantijas. 
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Starptautisko un eiropeisko cilvēktiesību aizsardzības standartu un nacionālajos tiesību aktos 

noteikto kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu realizācijas mehānisma īpatnību mijiedarbība 

nosaka kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu institūta izpētes nozīmīgumu tiesību 

piemērošanas jomā
69

. Atsaucoties uz profesores Ā. Meikališas teikto, jāatzīmē, ka pirmstiesas 

izmeklēšanas laikā piespiedu līdzekļi nav nekas cits kā procesuāli nosacījumi noziedzīgo 

nodarījumu atklāšanas un izmeklēšanas nodrošināšanai. Piespiešana attiecībā pret 

pārliecināšanu ir iedarbības palīglīdzeklis
70

. Savukārt, pēc kriminālprocesa zinātnes pētnieces 

S. Ševeļеvas domām, pārliecināšanai piemīt prioritārā nozīme kriminālprocesa dalībnieku 

pienācīgas uzvedības nodrošināšanā. Vienlaikus, kriminālprocesuālā konflikta risināšanai 

tiesībsargājošas iestādes ir spiestas pielietot dažādus kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus. 

Tomēr, izvēloties kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus, nepieciešams tos līdzsvarot ar 

subjekta pretsabiedrisko uzvedību
71

. Diskusijas veidā būtu jāpiemin tiesību pētnieka  

V. Steļmaha viedoklis, ka bieži vien praksē procesa virzītājam nākas nodarboties ar 

pārliecināšanu, pierunājot kriminālprocesa dalībnieku piedalīties kādā izmeklēšanas darbībā. 

Pēc viņa domām, tāda rīcībā ne vienmēr ir atbalstāma, atsevišķos gadījumos lielākā nozīme 

būtu attiecīgā juridiskā instrumenta izmantošanai
72

.  Valsts piespiešana būtiski ierobežo 

personas brīvību, uzliekot pienākumus, tādējādi, piespiežot personu rīkoties tikai un vienīgi 

saskaņā ar valsts varas noteikto. Kriminālprocesuālo piespiešanu raksturo pilnvaroto valsts 

amatpersonu veikta īpaša rakstura iedarbība uz kriminālprocesa dalībniekiem, lai nodrošinātu 

likumīgu kārtību.  Pamatojoties uz N. Narbikova pētījuma rezultātiem, nosakot 

kriminālprocesuālās piespiešanas robežas, vērā ņemamas trīs pamatprasības, proti, nav 

pieļaujama personas tiesību un brīvību ierobežošana, ja to neprasa konkrēta kriminālprocesa 

apstākļi un likumīga nepieciešamība; nepieciešamība izvērtēt citu personu likumīgu interešu 

ievērošanu gadījumos, kad bez kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanas aizdomās 

turētājam vai apsūdzētajam kriminālprocesā nav iespējama viņu tiesību un brīvību 

ierobežošana; prasība līdzsvarot personas, sabiedrības un valsts ar likumu aizsargātas 

intereses, piemērojot kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus
73

. Procesuālo piespiedu līdzekļu 

piemērošana attiecībā pret vienu personu, ierobežojot viņas tiesības un brīvības, atsevišķos 
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gadījumos nozīmē citu personu, tā, piemēram, cietušo vai liecinieku interešu aizsardzības 

garantiju. Par kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu kopīgo pazīmi uzskatāms apstāklis, ka šo 

līdzekļu piemērošana nav atkarīga no tās personas gribas, kurai piespiedu līdzeklis tiek 

piemērots.  

Likumdevējs noteica arī iespēju piemērot likumā konkrētās procesuālās darbības 

nodrošināšanai paredzētos piespiedu pasākumus. Tie ir veicami, ja persona pretojas atsevišķas 

procesuālās darbības veikšanai, kavē tās norisi vai atsakās pienācīgā kārtā pildīt savu 

procesuālo pienākumu. Tomēr, procesuālās darbības veicējs, vai, pēc viņa uzaicinājuma, 

Valsts policijas darbinieki, izņēmuma gadījumos piemērojot fizisku spēku, lai pārvarētu 

personas fizisku pretošanos, nedrīkst šai personai nevajadzīgi nodarīt sāpes un viņu pazemot, 

jo viens no kriminālprocesa pamatprincipiem nosaka, ka kriminālprocesā nevienu nedrīkst 

pazemot, šantažēt, spīdzināt, tāpat nedrīkst draudēt ar spīdzināšanu vai vardarbību, vai arī 

lietot vardarbību
74

.
 
Atsevišķos gadījumos izmeklēšanas vai procesuālās darbības veikšana bez 

fiziskā spēka pielietošanas varētu būt apgrūtināta vai neiespējama. Fiziska spēka pielietošana 

atrunāta kriminālprocesuālajās tiesību normās, tām arī ir būtiskā nozīme krimināltiesiskā 

konflikta risināšanā; vienlaikus fiziskā spēka pielietošana saistās ar virkni tiesisko, 

organizatorisko, psiholoģisko, medicīnisko, ētisko u.c. problēmu
75

. Nepieciešamība risināt 

kriminālprocesuālo konfliktu pamato kriminālprocesuālās piespiešanas, tai skaitā arī ar fiziskā 

spēka pielietošanu, izmantošanu ar mērķi nodrošināt kriminālprocesa dalībnieku tiesisku 

uzvedību
76

.  

Šīs nodaļas nobeigumā būtu atzīmējams, ka kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi 

reglamentēti kriminālprocesuālajā likumā, un tos piemēro valsts iestāžu pilnvarotas 

amatpersonas savas kompetences ietvaros pret kriminālprocesa dalībniekiem, ar mērķi 

ietekmēt to uzvedību un nodrošināt sekmīgu kriminālprocesuālo gaitu. Jānorāda, ka 

kriminālprocesa gaita ir atkarīga, tai skaitā, arī no konkrētai tiesiskai situācijai atbilstoša 

procesuālā piespiedu līdzekļa izvēles, kā arī to piemērošanas savlaicīguma.  
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1.3. Personas tiesību ierobežošanas apjoms un robežas vērtību teorijas izpratnē 

 

Mūsdienās cilvēktiesības ir ieguvušas ārkārtīgi lielu nozīmi. Tomēr tas, ka 

cilvēktiesību nozīmīgums ir palielinājies tiesiskā, politiskā, sabiedriskā un kultūras ziņā, 

nenozīmē, ka tās netiek pārkāptas. Cīņā par cilvēktiesībām atspoguļojas mūsu laikmeta 

ambivalence, tās varas un brīvības, disciplīnas un autonomijas divējādība
77

. Runājot par 

terminu “cilvēktiesības”, ir jāatzīmē, ka tā pielietojums pirmoreiz tika minēts 1770. gadā 

Amsterdamā publicētājā grāmatā “Abu Indiju vēsture”, kuras autors, ka varētu mūsdienās 

domāt, bija franču polemists G.T.F. Reināls (G.T.F. Raynal) sadarbībā ar enciklopēdistu D. 

Didro (D. Diderot). Citējot jurista J. Rudevska izteicienu, var atzīmēt, ka “ja cilvēktiesības 

izriet no cilvēka dabas, tad loģiski var secināt, ka tās ir piemitušas, piemīt un piemitīs 

ikvienam cilvēku dzimuma pārstāvim visa cilvēces pastāvēšanas laikposmā, no sākuma līdz 

beigām: gan pirmajiem Homo sapiens, gan Aleksandram Lielajam, gan Leonardo da Vinči, 

gan visiem tiem, kas dzīvos pēc mums”
78

. Par vissenāko cilvēktiesību deklarāciju viņš uzskata 

Veco Derību un tās desmit baušļus. Pirmie trīs baušļi nosaka cilvēka attiecības ar radītāju, 

ceturtais satur ģimenes dzīves pamatnormu, bet seši atlikušie baušļi, noregulējot indivīdu 

savstarpējas attiecības, veido īstu cilvēktiesību deklarāciju. Katrs no šiem baušļiem liek 

ikvienam cilvēkam respektēt jau esošās līdzcilvēku dabiskās tiesības.  

Aksioloģija ir viens no pēdējiem un aktuāliem filozofijas virzieniem, un šī filozofiskā 

disciplīna ir attīstījusies par vienu no visvairāk pieprasītām un izmantojamām zinātnes 

nozarēm. Terminu aksioloģija ieviesis Pauls Lapiē (Paul Lapie) 20. gadsimta sākumā. 

Aksioloģija kā zinātne pēta problēmas, kuras saistītas ar vērtībām un to novērtēšanu, 

uzmanības centrā izvirzot jautājumus par to nozīmi. Vērtību analīze bija notikusi jau 18. 

gadsimtā, kad ekonomists Ā. Smits (Adam Smith) tās novērtēja ekonomiskā aspektā. 

Aksioloģija ir nepārtraukti un dinamiski attīstījusies, laika gaitā mainoties atkarībā no 

sabiedrības pasaules uztveres ideāliem un dažādām vērtību sistēmām un pieejām. Savukārt 

19. gadsimtā vērtību teorijas tālāko attīstību būtiski ietekmēja R.H. Lotces (Rudolf Hermann 

Lotze), A. Ritšela (Albrecht Ritschl) un F. Nīčes (Friedrich Nietzche) darbi. Piemēram, 

pēdējais no filozofiem piedāvāja vērtības analizēt, izmantojot dažādus standartus vai 

principus. Jāpiemin arī plaši pazīstama aksiologa E. Hartmana (Eduard von Hartmann) darbs 

„Aksioloģijas apraksts” (Grundriss der Axiologie, 1909), kurā viņš veica nozīmīgu 

apkopojumu par aksioloģijas izpētes būtību izmantojot arī vārdu „aksioloģija” darba 

virsrakstā. Savukārt filozofs Vilburs Urbāns (Wilbur Marshall Urban) ar savu darbu „Vērtība, 
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tās daba un likumi” (Valuation, Its Nature and Laws,1909) sekmēja aksioloģijas zinātnes 

attīstību arī ASV. Šajā darbā viņš noteica, ka parādība ir jāizvērtē saistībā ar kādu citu 

parādību, lai izprastu tās īsto vērtību
79

. V. Urbāna pēcnācējs A. Brogans (Albert P. Brogan)
80

 

augsti novērtēja V. Urbāna devumu aksioloģijas attīstībā. 

Vērtību teorija ir pamats vienai no modernākajām tiesību filozofijas teorijām, jo tieši 

tiesu vara nodrošina valsts pamatvērtību īstenošanu dzīvē. Tiesību pamatvērtības ietver sevī 

tādas absolūtās vērtības kā taisnīgums, patiesība, labais, vienlīdzība, gods, cieņa u.c. Pēc 

profesora J. Meldera domām, tādā veidā izveidotas tiesības ne tikai gūst neatkarību no valsts, 

bet pat nosaka tās darbību, kļūst par sabiedrības dzīves stabilizējošu faktoru
81

. 

Tiesību filozofija ir patstāvīga filozofijas un jurisprudences daļa. Tā pēta tiesību 

būtību, nozīmi un vērtību indivīda un sabiedrības dzīvē. Šis viedoklis guva atzinību pasaules 

zinātnieku lokā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiesību būtības un nozīmes izpētei, tiesību 

lomas sabiedrības pašregulācijas veicināšanas un varas līdzekļu analīzei, kā arī tiesību 

kultūras pamatiem un to mijiedarbībai ar likumu
82

. Tiesību aksioloģija ir tiesību filozofijas 

daļa, kura analizē parādības, darbības un procesus juridiskā aspektā. Pēc Krievijas zinātnieka 

N. Ričkova domām, tiesību vērtība saistās ar to, ka tiesības kalpo cilvēku interesēm un sekmē 

viņu vajadzību apmierināšanai. Tādēļ sabiedrībā likumi tiek veidoti un pieņemti, lai 

maksimāli apmierinātu visu sabiedrības locekļu intereses. Jebkurš likums ir vērtība, jo tas 

nosaka zināmu kārtību sabiedrībā. Savukārt, zinātnieks I. Gafarovs
83

 savā disertācijā šādi 

iedala tiesiskas domāšanas vērtības: eksistences un vajadzību vērtības. Eksistences vērtībām 

ir universāls raksturs, jo tās nosaka cilvēka eksistences jēgu. Tās saistās ar tiesībām, jo tiesību 

pamatmērķis ir vērtību aizsardzība. Savukārt vajadzības vērtībām ir instrumentāls raksturs. 

Abas grupas atrodas dialektiskā mijiedarbībā.   

Pētniece I. Mišina
84

 izceļ tiesību aksioloģijas nozīmi un norāda, ka tā palīdz izzināt 

tiesiskas domāšanas būtību, demonstrē tiesiskas sistēmas dinamiku no vērtībām (idejām, 

ideāliem, uzdevumiem un principiem) uz tiesību normām, tiesiskām attiecībām un praksi. Var 

arī pieļaut domu, ka sabiedrībai pat slikts likums ir labāks nekā kārtības iztrūkums. Vērtību 

svarīgums, ko nosaka sabiedrības īpašā attieksme, pateicoties kurai sabiedrības grupas vai 
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paša indivīda prasības un intereses tiek novirzītas uz apkārtējo pasauli un garīgām 

izpausmēm, piedodot tām noteiktu sociālo nozīmi, ne vienmēr saistītu ar praktisko 

lietojumu
85

. 

Nevar nepiekrist vācu zinātnieka M. Kēniga izteicienam, ka mūsdienās cilvēktiesības 

kļuvušas par starptautiskās sadarbības priekšmetu; tās ieguvušas patstāvīgu un no nacionālas 

valsts pilsonības neatkarīgu tiesisko statusu
86

.  

Vispārcilvēcisko vērtību nozīmi izceļ un nosaka starptautiskās tiesību normās, un tās ir 

tendētas uz arvien lielāku „orientāciju uz cilvēku” - šādu viedokli pauž Krievijas zinātniece I. 

Smirnova
87

. Starptautiskās sabiedrības nepārtraukta attīstība pieprasa līdzsvarot sabiedrības 

un indivīda tiesības ar pienākumiem un cilvēktiesību ierobežojumiem
88

. Šajā sakarā, krievu 

pētnieks A. Malko norādīja, ka līdztekus starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, ir jābūt 

arī cilvēktiesību ierobežojumu standartiem
89

. Demokrātiskā sistēma prasa tādu lēmumu 

pieņemšanu, kas harmonizē likumu tekstu un tā izstrādes materiālus (patstāvīgos tiesību 

avotus un palīgavotus) ar morālajām tiesībām un vērtībām, tajā skaitā brīvību un 

vienlīdzību
90

. Kā atzīmē Krievijas pētnieki Z. Jenikejevs un E. Vasiljeva, problēmu, saistītu ar 

vispārcilvēcisko vērtību nozīmi izpēti kriminālprocesā, kļūst par objektīvu nepieciešamību, 

kas nosaka kriminālprocesa zinātnes tālāko attīstību
91

. Neapšaubāmi, kā kriminālprocesa 

zinātnes tālākā attīstība ir saistīta, tai skaitā, arī ar vispārcilvēcisko vērtību izpratnes izpēti
92

.  

Jāuzsvēr, ka demokrātija kā sabiedrības un valsts sistēma balstās uz noteiktām 

vērtībām; pie tām pieder cilvēktiesību pamati, demokrātiskas procedūras, pati valsts 

eksistence, jo tikai valsts kā ietvars nodrošina pilnvērtīgas liberālas demokrātijas 

funkcionēšanu. Ja sabiedrība reiz ir pieņēmusi modernas, liberālas demokrātijas iekārtu, tad tā 

vairs nedrīkst graut tās priekšnoteikumus – demokrātiskā ceļā atcelt cilvēktiesības un ieviest 

policejisku sistēmu, grozīt konstitūciju
93

. Mūsdienu pasaulē cilvēka pamattiesības ir 
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nostiprinātas starptautiskajos tiesību aktos, tajā skaitā arī kriminālprocesuālajās tiesību 

normās. Cilvēktiesības tika universāli akceptētas starptautiskā līmenī pēc II Pasaules kara. 

1945. gadā tika izveidota Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), un jēdziens 

„cilvēktiesības”, gan nedodot konkrētu definīciju, pirmoreiz parādījās ANO statūtos. Par 

cilvēktiesībām mūsdienu izpratne varam sākt  runāt ar 1948. gadu, kad tiek izveidota 

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
94

, kas pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, 

sociālās un solidaritātes tiesības padarīja par universāliem standartiem visā pasaulē. 1966. 

gadā ANO tika pieņemts Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām
95

 

un tajā pašā gadā tika pieņemts Starptautiskais pakts par ekonomiskajam, sociālajām un 

kultūras tiesībām
96

. Šie divi pakti un pati deklarācija izveidoja Starptautisko cilvēktiesību 

hartu. Šajos tiesību aktos ir reglamentētas personas tiesības uz dzīvību, tiesības netikt 

spīdzinātam, tiesības uz juridisko palīdzību un taisnīgu tiesu; liela uzmanība pievērsta arī 

diskriminācijas jautājumam, bērnu tiesību, darba tiesību un bēgļu jautājumam. 

Tā, Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas, pieņemtās ANO Ģenerālā Asamblejā 1948. 

gada 10. decembrī, preambula nosaka, ka dalībvalstis ir apņēmušas sekmēt cilvēka tiesību un 

pamatbrīvību vispārēju cienīšanu un ievērošanu, un ievērojot, ka šo tiesību un brīvību 

vispārējai izpratnei ir milzīga nozīme šīs apņemšanās pilnīgai īstenošanai. Šīs Deklarācijas 3. 

pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību
97

. 

ECK aizsargā cilvēku tiesības uz dzīvību, brīvību un drošību, taisnīgu lietas 

izskatīšanu, pārsūdzības tiesībām krimināllietās, tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam 

par vienu un to pašu noziegumu, uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, izglītību, 

vārda brīvību, domu, apziņas un ticības brīvību, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, brīvām 

vēlēšanām, īpašuma tiesībām, tiesībām stāties laulībā. Vienlaikus šī Konvencija aizliedz 

spīdzināšanu un necilvēcīgu vai pazemojošu apiešanos vai sodu; verdzību un piespiedu darbu; 

nāvessodu; patvaļīgu un nelikumīgu turēšanu ieslodzījumā; konvencijā noteikto tiesību un 

brīvību īstenošanas diskrimināciju; sodīšanu bez tiesas; ieslodzīšanu parādu dēļ; pilsoņu 

izraidīšanu; ārvalstnieku kolektīvu izraidīšanu
98

.  

Satversmes 91.pants nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas 

priekšā, un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Interpretējot šo 
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Satversmes pantu, Satversmes tiesa atzinusi, ka tajā ir ietverti divi savstarpēji cieši saistīti, bet 

tomēr dažādi principi: vienlīdzības princips – pirmajā teikumā – un diskriminācijas 

aizlieguma princips – otrajā teikumā. Vienlīdzības princips garantē vienotas tiesiskās kārtības 

pastāvēšanu, un tā uzdevums ir nodrošināt, lai tiktu īstenota tāda tiesiskas valsts prasība kā 

likumu aptveroša ietekme uz visām personām un lai likums tiktu piemērots bez jebkādām 

privilēģijām. Tas arī garantē likuma pilnīgu iedarbību, tā piemērošanas objektivitāti un 

bezkaislību, kā arī to, ka nevienam nav ļauts neievērot likuma priekšrakstus
99

. Šis princips 

liedz valsts institūcijām izdot tādas normas, kas bez saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu 

attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos 

apstākļos
100

.  Ir jāņem vērā, ka Satversmes 91. pantā noteiktais vienlīdzības princips itin bieži 

piemērojams kopā ar citām pamattiesībām
101

. Turklāt, vienlīdzības princips, nav 

interpretējams tik plaši, lai no tā varētu atvasināt personas prasību dažādus tiesvedības 

procesa veidus pilnībā vienādot, piemēram, nosakot visu tiesas procesu dalībniekiem 

identiskas tiesības attiecībā uz tiesas lēmumu pārsūdzēšanu
102

. Šāda vienlīdzības principa 

interpretācijas akceptēšana būtībā novestu pie nepamatotas procesuālo likumu tiesiskā 

regulējuma nonivelēšanas, kā arī liegtu likumdevējam iespēju noteikt atšķīrības tiesvedības 

procesuālajā regulējumā
103

.  

Kā izriet no starptautisko tiesību normām un Satversmes
104

, cilvēktiesības un brīvības 

ir atzītas un deklarētas kā pamatvērtības. Pamatvērtībām ir šāda hierarhija: personība – 

sabiedrība – valsts. Šajā sakarā pētniece S. Novicka uzsvērusi, ka ir veikti neskaitāmi pētījumi 

par to, kā tiesības ietekmē situāciju konkrētā valstī, tai skaita tās ekonomisko izaugsmi, 

pilsoniskas sabiedrības attīstību un vispārējo izaugsmi. Lielākā daļa pētījumu apliecina, ka 

valsts izaugsme ir cieši saistīta ar valstī esošajam tiesībām. Modernas un labas tiesības 

nodrošina tiesisku valsti, kas savukārt, veicina labklājības pieaugumu
105

. 
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Citējot zinātnieku N. Ričkovu
106

 var teikt, ka visiem valsts likumiem ir jābūt 

orientētiem uz katra indivīda, nevis uz abstraktas cilvēku masas interesēm. Tajā pašā laikā 

katrs indivīds var maksimāli realizēt savas spējas un pašrealizēties, bet sabiedrības pienākums 

ir nodrošināt indivīdam šīs iespējas.  Pēc zinātnieka V. Lazareva viedokļa, pat domas par 

cilvēktiesību ierobežošanu izraisa iekšējo spriedzi un protestu, īpaši ņemot vērā, ka tās nav 

vienkāršas tiesības un brīvības, bet konstitucionālās tiesības, kuras ierindojas ļoti augsti, un 

kuras nepieciešams ievērot un aizsargāt
107

. 

Ar 1998. gada 15. oktobra likumu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
108

 

Satversme tika papildināta ar 8.nodaļu „Cilvēka pamattiesības”. Saistībā ar kriminālprocesu 

īpaši jāatzīmē tādas Satversmē garantētas pamattiesības kā tiesības uz taisnīgu tiesu, advokāta 

palīdzību (92.pants), brīvību un personas neaizskaramību (94.pants), tiesības uz privātās 

dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību (96.pants), tiesības brīvi pārvietoties un 

izvēlēties dzīvesvietu (97.pants), brīvi izbraukt no Latvijas (98.pants), brīvi izvēlēties 

nodarbošanos (106.pants), tāpat ir noteikts spīdzināšanas, citādas cietsirdīgas vai cieņu 

pazemojošas izturēšanās pret cilvēku aizliegums (95.pants)
109

.  

Satversmes 92.panta pirmais teikums nosaka, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un 

likumiskās intereses taisnīgā tiesā, bet šā panta ceturtais teikums - ikvienam ir tiesības uz 

advokāta palīdzību. No Satversmes 92.panta pirmā un ceturtā teikuma kopsakarības izriet, ka 

ikviena tiesības uz advokāta palīdzību saprotamas kā subjektīvās tiesības uz kvalificētas 

juridiskās palīdzības saņemšanu, proti, personai nolūkā aizstāvēt savas tiesības un likumiskās 

intereses taisnīgā tiesā ir tiesības saņemt tai nepieciešamo juridisko palīdzību no personām, 

kas ir ieguvušas attiecīgās zināšanas un iemaņas. Tiesības uz advokātu Satversmes 92.panta 

izpratnē, pirmkārt, ietver tiesības uz kvalificētu juridisko palīdzību un, otrkārt, valsts 

pienākumu šādu palīdzību sniegt personām, kuras pašas nevar to atļauties. Ikviens noziedzīgā 

nodarījumā apsūdzētais ir tiesīgs saņemt efektīvu bezmaksas kvalificētu juridisko palīdzību, ja 

viņam trūkst līdzekļu tās apmaksai
110

.  

Savukārt samērīguma princips nosaka, ka publiskai varai, ierobežojot personas tiesības 

un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm. 
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Tādēļ tiesai būtu jāpārbauda, vai konkrētajā gadījumā tiek nodrošināts saprātīgs līdzsvars 

starp personas pamattiesību ierobežojumu un sabiedrības interesēm.  

Jāatzīmē, ka personas neaizkaramības tiesības un tās tiesības uz privāto dzīvi 

nostiprinātas vairāku valstu konstitūcijās. Savukārt, ASV nenostiprinot šīs personas tiesības 

konstitucionālajā līmenī, guvuši vislielāko un visilgāko pieredzi cilvēktiesību regulēšanā
111

. 

Pēc tiesību pētnieces N. Tkačevas atziņām personas tiesības uz privāto dzīvi pieder pie 

dabiskām tiesībām, tās nav atkarīgas no nostiprināšanas tiesību aktos. ASV juridiskā zinātnē 

to apzīmē ar vārdu privacy, to saprotot kā tiesības būt brīvam no nepamatotas aizturēšanas vai 

apcietinājuma, kā arī tiesības būt brīvam no valsts varas un citu personu iejaukšanās personas 

privātā dzīvē. Šo terminu 1890.gadā ieviesa S.Vorens (Samuel Warren) un L. Brandejs (Louis 

Brandeis)
112

, to saprotot kā tiesības būt atstātam mierā (right to be let alone)
113

. E.Levits, 

uzsvērot tiesību uz privāto dzīvi nozīmi, secina, ka šīs tiesības ir nevien subjektīvi tiesiskas 

individuālas cilvēktiesības, bet arī objektīvi tiesiskas valsts iekārtas nodrošinājums, kas 

visciešāka mērā saistīts ar tiesiskas valsts principu. To apstiprina arī tas, ka demokrātiskas un 

tiesiskas valsts ieskārtas pretmets – totalitāra valsts – neatzīst vai tikai ļoti ierobežotā merā 

atzīst cilvēka tiesības uz privāto dzīvi, jo tas ir viens no pamatiem cilvēka autonomijai no 

valsts, bet tāda autonomija ir pretrunā ar totalitāras iekārtas ideoloģiju
114

. 

Tikai taisnīgs krimināltiesisko attiecību noregulējums ļauj attaisnot cilvēka tiesību un 

brīvību ierobežojumus. Tiesību uz brīvību un personas neaizskaramību princips nozīmē, ka 

nevienai personai nedrīkst atņemt brīvību, tomēr, kā jau vairākums citu cilvēktiesību un 

pamatbrīvību - tās nav absolūtas jeb precīzāk – tās var tikt pakļautas konkrētiem, likumīgiem 

ierobežojumiem. Tomēr valsts nedrīkst patvaļīgi pārkāpt cilvēka tiesības, jo cilvēktiesību 

dokumenti strikti nosaka tos gadījumus, kad šīs tiesības var tikt ierobežotas
115

. 

Krimināltiesību speciālists A. Judins uzskata
116

, ka ne visām Satversmes tiesību 

normām ir absolūts raksturs – Satversmes 94. pantā ir paredzēta iespēja ierobežot personu 

brīvību likumos paredzētajos gadījumos, savukārt 106. pantā ir noteikts, ka Satversmes  
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96., 97., 98., 106. un dažos citos pantos garantētās tiesības var būt ierobežotas likumā 

paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, 

sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.  

 Vērtējot Satversmes tiesas praksi, Satversmes tiesas tiesnese K. Krūma norāda, ka 

Latvija jau sasniedza to demokrātiskas valsts attīstības stadiju, kurā ikkatrs iesniegums 

Satversmes tiesā nebūtu jāuzskata par apdraudējumu vai nopietnu argumentu, ka Latvija nav 

demokrātiska vai tiesiska valsts. Mēs ar tiesisku valsti saprotam nevis vienreizēju mērķi, bet 

procesu, ko var nepārtraukti pilnveidot un uzlabot. Tādā veidā sabiedrībā tiek sekmēta gan 

diskusija par šiem jautājumiem, gan diskusijas rezultātā cilvēktiesības iegūst konkrētu 

saturu
117

. Nepieciešams arī atzīmēt, ka speciālajā juridiskajā literatūrā kā aktuāla problēma 

tiek analizēts personas tiesību ierobežošanas apjoms un pieļaujamas robežas, kas ir noteiktas 

tiesisko līdzekļu veidā, vērā ņemot sociālo vērtību un interešu respektēšanu
118

. Tomēr, šīs 

promocijas darba apakšnodaļas nobeigumā jānorāda, ka 2013.gadā Latvijas Republikas 

Tiesībsargs J. Jansons savā vestulē Eiropas institūcijām
119

 uzsvērot, ka ES un tās dalībvalstis 

ir definējušas savus darbības principus – strādāt, lai aizsargātu universālas vērtības, uz kurām 

balstās ES, proti — brīvību, demokrātiju, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, kā arī 

tiesiskumu, atzīmēja, ka ES Padome 2013.gada 29.maijā ir pieņēmusi Padomes ieteikumus 

par Latvijas 2013.gada valsts reformu programmu, kurā ir norādīts uz virkni trūkumu ar 

cilvēktiesībām tiešā veidā saistītu jomu attīstībā. Tādēļ, pēc tiesībsarga domām, Latvijai būtu 

jāvērš lielāko uzmanību uz jautājumiem, kuri Latvijai cilvēktiesību jomā ir steidzami jārisina 

gan ieviešot esošās nacionālās stratēģijas, gan plānojot politikas dokumentus nākamajiem 

gadiem. 

 

 

1.4. Kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu būtība, pamats un tiesiskā daba  

 
 

Kriminālprocesuālajās tiesību normās ir paredzēta iespēja piemērot procesuālo 

piespiešanu pret personām, kas nepilda kriminālprocesuālos priekšrakstus vai arī lai 

nepieļautu to neizpildi. Tā kā valsts piespiešana būtiski ierobežo personas konstitucionālās 

pamattiesības un brīvības un tiek pielietota pret personas gribu, to piemērošana 

kriminālprocesā reglamentēta kriminālprocesuālajā likumā. Tai jānotiek tikai saskaņā ar 
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likumu un likumā noteiktā kārtībā. KPL paredz noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas 

nodrošinās efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu 

noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē. Tas nozīmē, ka visai 

kriminālprocesuālajai darbībai, tostarp arī piespiedu līdzekļu piemērošanai, ir jānotiek saskaņā 

ar iepriekš minēto kārtību. Likumības garantijas ievērošana nozīmē arī to, ka piespiedu 

līdzekļu piemērošana pieļaujama tikai uzsāktajā kriminālprocesā. Tā uzsākšanas iemesls ir 

ziņu iesniegšana izmeklēšanas iestādei, prokuratūrai vai tiesai, kuras norāda uz iespējama 

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, vai šādu ziņu iegūšana iepriekš minētajās iestādēs to 

resoriskās vai kriminālprocesuālās darbības rezultātā, tieši konstatējot noziedzīgu nodarījumu 

tā izdarīšanas laikā un to pārtraucot; tieši konstatējot noziedzīgā nodarījuma acīm redzamās 

sekas; veicot kriminālprocesu par citu noziedzīgu nodarījumu, kā arī veicot citas likumos 

noteiktās funkcijas – pārbaudes, operatīvo darbību utt.  (KPL 369.panta 1. un 4.daļa). 

Kriminālprocesu var uzsākt gadījumos, kad pastāv reāla iespēja, ka noticis noziedzīgs 

nodarījums, vai ziņas satur informāciju par iespējamu notikušu noziedzīgu nodarījumu un tās 

ir iespējams pārbaudīt tikai ar kriminālprocesa līdzekļiem un metodēm (KPL 370. pants)
120

. 

Kā uzsver tiesību doktors A. Pundurs, KPL nav noteikts, ka kriminālprocesa uzsākšana ir 

iespējama tikai tad, kad ir iegūti un procesuāli nostiprināti neapgāžami pierādījumi par 

notikušu noziedzīgu nodarījumu. Tas ļauj secināt, ka atsevišķi kriminālprocesi var tikt uzsākti 

arī gadījumos, kad noziedzīgs nodarījums nemaz nav bijis noticis
121

. Tomēr kriminālprocesa 

uzsākšana nozīmē, ka tā ietvaros var tikt piemēroti procesuālie piespiedu līdzekļi. Gadījumā, 

kad tiek konstatēts kāds no kriminālprocesu nepieļaujošiem apstākļiem – piemēram, 

noziedzīgs nodarījums nav noticis vai izdarītajā nodarījumā nav noziedzīgā nodarījuma 

sastāva, uzsāktais kriminālprocess ir jāizbeidz. Tas nozīmē, ka šī kriminālprocesa ietvaros 

atsevišķie piespiedu līdzekļi tika piemēroti nepamatoti. Savukārt nepamatots atteikums uzsākt 

kriminālprocesu varētu nozīmēt, ka laicīgi nepielietoti piespiedu līdzekļi kļuva par pamatu 

tam, ka persona netika atturēta no noziedzīgas darbības turpināšanas, vai radīja labvēlīgus 

apstākļus tam, ka persona varēja ilgstoši slēpties. Gadījumos, kad kompetenta iestādē saņemta 

informācija konkrētajā brīdī neļauj viennozīmīgi izlemt jautājumu par kriminālprocesa 

uzsākšanu, un šīs informācijas pārbaudei tajā brīdī nav nepieciešams pielietot kriminālprocesa 

līdzekļus un metodes, ieteicams izmantot KPL paredzēto iespēju veikt šīs informācijas 

resorisko pārbaudi un noskaidrot, ir vai nav uzsākams kriminālprocess. Šāda rīcība būs 
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saskaņā ar procesuālās ekonomijas principu, kā arī tā ir orientēta uz efektīvāku resursu sadali 

un izmantošanu.  

Kriminālprocesa uzsākšana veido tiesisku pamatu procesuālo darbību veikšanai, 

tostarp arī procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanai.  KPL reglamentē, ka procesuālā 

piespiedu līdzekļa piemērošanas pamats ir personas pretdarbība kriminālprocesa mērķa 

sasniegšanai konkrētajā procesā vai atsevišķās procesuālās darbības veikšanai, savu 

procesuālo pienākumu nepildīšana vai nepienācīga pildīšana. Savukārt procesuālo piespiedu 

līdzekli – drošības līdzekli – piemēro aizdomās turētajam vai apsūdzētajam, ja ir pamats 

uzskatīt, ka attiecīgā persona turpinās noziedzīgas darbības, traucēs pirmstiesas krimināl-

procesu vai tiesu, vai izvairīsies no šī procesa vai tiesas. Noteikts arī, ka tiesa, taisot 

spriedumu, var piemērot drošības līdzekli apsūdzētajam, ja ir pamats uzskatīt, ka viņš 

izvairīsies no sprieduma izpildes. Turklāt gadījumos, kad par smagu vai sevišķi smagu 

noziegumu tiesa piespriedusi brīvības atņemšanas sodu, notiesājošs spriedums var būt par 

pamatu drošības līdzekļa – apcietinājuma – izraudzīšanai
122

. Tiesību zinātnieks A. Pundurs 

norāda, ka KPL noziedzīgs nodarījums, kura izdarīšanā persona tiek turēta aizdomās vai 

apsūdzēta, nav sasaistīts ar šai personai izraugāmo drošības līdzekli. Šī likuma normās kā 

pamats drošības līdzekļa piemērošanai ir norādīta varbūtība (ticams pieņēmums, jeb pamats 

uzskatīt), ka persona turpinās noziedzīgas darbības, izvairīsies no pirmstiesas procesa vai 

tiesas, u.c.
123

. Tomēr, saskaņā ar KPL 244.panta 2.daļas tiesisko regulējumu, izvēlējoties 

drošības līdzekli, procesa virzītājam jāņem vērā, citā starpā, noziedzīga nodarījuma raksturs 

un kaitīgums. Tā likumdevējs ir sasaistījis drošības līdzekli un noziedzīgu nodarījumu, par 

kura izdarīšanu persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta. Apcietinājums un mājas arests 

varētu tikt piemēroti tikai tad, kad kriminālprocesā iegūtās konkrētās ziņas par faktiem rada 

pamatotas aizdomas, ka persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru likums paredz 

brīvības atņemšanas sodu. Nevar nepiekrist jurista M. Ataļjanca domām, ka, lemjot jautājumu 

par piespiedu līdzekļa piemērošanu, būtiska nozīme ir paša noziedzīga nodarījuma veida 

raksturojumam un tā novērtējumam, ņemot vērā visus lietas apstākļus, un izmantojot 

individualizēto pieeju kriminālprocesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanai
124

. Turklāt, 

piemērojot kriminālprocesuālo piespiedu līdzekli, tā izvērtējumā un pamatojumā iekļaujama 

arī aksioloģiska pieeja
125

. 
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Pēc tiesību zinātnieka I. Gainova domām, kriminālprocesuālā piespiedu līdzekļa, 

tostarp, drošības līdzekļa, izvēles pamatojums ir komplicēts, jo tas paredz noteikto procesuālo 

pasākumu secību, proti,  

1. kriminālprocesuālā piespiedu (drošības) līdzekļa piemērošanas mērķa noteikšana;  

2. procesuālās situācijas analīze;  

3. kriminālprocesuālā piespiedu (drošības) līdzekļa piemērošanas subjekta noteikšana;  

4. procesuālās procedūras, kas nodrošina kriminālprocesuālā piespiedu (drošības) 

līdzekļa pamatošanu, izvēli, piemērošanu un izpildi.  

Viņš atzīmē, ka mūsdienās kriminālprocesuālas piespiešanas tiesiskais „tēls” saistāms 

ar humānisma pazīmēm
126

. Šī tēze sasaucās ar krimināltiesību eksperta A. Judina viedokli, ka 

pēdējo desmit gadu laikā drošības līdzekļu piemērošanas praksē ir mazinājusies sodīšanas 

komponentes ietekme, un procesa virzītāji pārsvarā gadījumu respektē un ievēro 

kriminālprocesuālo drošības līdzekļu piemērošanas mērķus
127

. 

Tiesību zinātņu doktors V. Meļņikovs uzskata, ka kriminālprocesuālais piespiedu 

līdzeklis varētu tikt piemērots tad, kad ir izveidojusies tāda tiesiskā situācija, kādu 

likumdevējs tiesību aktos paredzējis šī piespiedu līdzekļa piemērošanai. Procesuālā piespiedu 

līdzekļa piemērošana, iepriekš minētājai tiesiskai situācijai nepastāvot, ir uzskatāma par 

nelikumīgu. Tāpēc likumdevējs neaprobežojas ar piespiedu līdzekļu piemērošanas pamata 

noteikšanu, bet reglamentē visu piemērošanas procedūru, tādējādi, orientējot 

tiesībpiemērotāju strikti ievērot procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanas likumā noteikto 

kārtību. Jāuzsver, ka katram kriminālprocesuālajām piespiedu līdzeklim ir sava specifiska 

piemērošanas kārtība. Atšķirības saistāmas, galvenokārt, ar konkrēta piespiedu līdzekļa 

piemērošanas rezultātā ierobežoto personas tiesību un brīvību dabu. Amatpersonai, lemjot 

jautājumu par procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, jābalstās uz iegūtās informācijas 

par visiem būtiskiem apstākļiem tiesiskā izvērtējuma
128

. Tas nozīmē, ka katrā gadījumā 

kriminālprocesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanai ir jābūt objektīvi pamatotai. Savukārt 

personai, kas tiek pakļauta kriminālprocesuālajai piespiešanai, jāapzinās savs pienākums 

ievērot likuma priekšrakstus. 

Analizējot KPL 241.panta 1.daļā reglamentēto procesuālā piespiedu līdzekļa 

piemērošanas pamatu, profesores Ā. Meikališa un K. Strada-Rozenberga, neatbalstot šādu 
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likumdevēja vispārināto tiesiskās reglamentācijas pieeju, atzīmē, ka procesuālie piespiedu 

līdzekļi ir dažādi, un ir dažādi to piemērošanas pamati. Viņu uzskatā, likumā nebūtu jāiekļauj 

vispārīgā nostādne attiecībā uz visiem procesuālajiem piespiedu līdzekļiem, bet jāparedz 

piemērošanas pamats katram piespiedu līdzekļa veidam
129

. Piekrītot atziņai, ka 

procesuālajiem piespiedu līdzekļiem ir atšķirīgi piemērošanas pamati, jāpapildina, kā arī 

drošības līdzekļiem ir dažādi to piemērošanas pamati. Šo tēzi ilustrējot, jāatzīmē, ka par ar 

brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa piemērošanas pamatu varētu uzskatīt reālu 

varbūtību, ka aizdomās turētā vai apsūdzētā persona turpinās noziedzīgas darbības, traucēs 

pirmstiesas kriminālprocesu vai tiesu, izvairīsies no šā procesa un tiesas, vai sprieduma 

izpildēs. Savukārt, atsaucoties uz tiesību zinātņu doktora J. Baumaņa procesuālās darbības 

pamata skaidrojumu un A. Berezina viedokli, par apcietināšanas pamatu būtu uzskatams 

objektīvs apstāklis, ka pastāv reāla varbūtība, ka aizdomās turētā vai apsūdzētā persona 

traucēs kriminālprocesam, veiks jaunas noziedzīgas darbības, vai izvairīsies no tiesas 

sprieduma, un vienlaicīgi cita drošības līdzekļa izraudzīšanās nevarēs novērst šādu varbūtību. 

Šīs varbūtības pamatā ir konkrētas kriminālprocesā noskaidrotas ziņās, kas tiešā vai netiešā 

veidā liecina par pretdarbības risku vai personas sabiedrisko bīstamību
130

.  

Turpinot uzsākto diskusiju, pēc promocijas darba autores domām, par mājas aresta 

pamatu būtu jāuzskata apcietināšanas pamatam līdzīgs pamats ar atrunu, ka personu to īpašu 

apstākļu dēļ nav vēlams vai nav iespējams turēt apcietinājumā. Savukārt, par ar brīvības 

atņemšanu saistīta drošības līdzekļa nepilngadīgā ievietošana sociālās korekcijas izglītības 

iestādē pamatu būtu uzskatams objektīvs apstāklis, ka pastāv varbūtība, ka, atrodoties brīvībā, 

nepilngadīgais nepildīs savus procesuālos pienākumus, tomēr nepilngadīgajam nav 

nepieciešams piemērot apcietinājumu.  

Jau vairāku gadu garumā turpinās zinātnieku diskusija par aizturēšanas piemērošanas 

pamata definējumu. Profesore K. Strada-Rozenberga uzskata, ka pieņēmums, ka persona 

izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, varētu tikt uzskatīts par aizturēšanas vispārīgo pamatu
131

. 

Savukārt, profesore S. Kaija uzsver, ka aizturēšanas likumīgums saistāms arī ar tās tiesiskā 

pamata nepārtrauktības prasību, bet tiesiskā pamata neesamība ir Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk - ECK) pārkāpums
132

.  
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Aizturēšanas piemērošanas pamata neatbilstību KPL 241.panta 1.daļā paredzētājam 

procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanas vispārīgajam pamatam profesore K. Strada-

Rozenberga uzsvēra jau neilgi pēc KPL stāšanās spēkā, iesakot šī panta grozīšanu un 

aizturēšanas pamata izteikšanu drošības līdzekļu pamata līdzīgā redakcijā, kas iekļauta KPL 

241.panta 2.daļā. Cita aizturēšanas veida aizdomās turētā, apsūdzētā vai personas, pret kuru 

notiek process medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanas, aizturēšanas pamatu 

varētu apzīmēt kā kriminālprocesā iegūtas ziņas, ka persona izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, 

un ir objektīva nepieciešamība šo personu nogādāt pie procesa virzītāja vai izmeklēšanas 

tiesneša. Savukārt, piespiedu atvešanas pamatu veido objektīva nepieciešamība personas 

dalībai procesuālajā darbībā. Visbeidzot, pamatu aizdomās turētā, apsūdzētā vai personas, 

attiecībā uz kuru uzsākts process medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai, 

ievietošanai ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai veido objektīva nepieciešamība 

tiesmedicīniskās vai tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanai tikai ārstnieciskā stacionāra 

apstākļos. 

 Jānorāda, ka procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošana ir procesa virzītāja tiesības, 

nevis pienākums. Tie izmantojami tikai tad, kad piespiedu līdzekļa piemērošana patiešām 

nepieciešama kriminālprocesa mērķa sasniegšanai. KPL paredz, ka tiesības piemērot 

procesuālo piespiedu līdzekli, izņemot aizturēšanu, ir procesa virzītājam vai izmeklēšanas 

tiesnesim. Procesa virzītājs, piemērojot procesuālos piespiedu līdzekļus, nedrīkst darboties 

interešu konflikta situācijā, jo pastāv procesa virzītāja personiskās ieinteresētības prezumpcija 

(KPL 51. pants, 58. panta 2.daļa, 130. panta 4.daļa), kas nosaka, ka minētās personas nevar 

darboties kriminālprocesā, pastāvot neapstrīdamiem interešu konflikta apstākļiem. Interešu 

konflikta nenovēršana veido pamatu attiecīgās personas pieņemto lēmumu atcelšanai un 

iegūto pierādījumu pieļaujamības apšaubīšanai. 

Kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu veidi, to piemērošanas, grozīšanas, atcelšanas 

un pārsūdzēšanas kārtība reglamentēti KPL. Vienlaikus, likumdevējs nav iekļāvis likumā 

procesuālā piespiedu līdzekļa jēdziena skaidrojumu. Šī problēma tika akcentēta jau 2006. 

gadā kriminālprocesa zinātnes speciālistu darbos
133

. Ir jādomā, ka vienotas procesuālā 

piespiedu līdzekļa definīcijas iztrūkums, iespējams, saistāms ar apstākli, ka pastāv vairāki 

procesuālo piespiedu līdzekļu veidi, un katram veidam ir savas īpatnības un mērķi. Līdz ar to 

ir apgrūtinoši dot universālu procesuālā piespiedu līdzekļa definīciju.  

Analizējot zinātniskās atziņas saistībā ar kriminālprocesuālā piespiedu līdzekļa 

jēdziena definējumu, jāatzīmē, ka pastāv atšķirīgi pēc apjoma piespiedu līdzekļu definējumi. 
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Piemēram, pēc profesora A. Liedes uzskata, procesuālie piespiedu līdzekļi ir viens no valsts 

piespiedu līdzekļu veidiem. Savukārt, pēc tiesību zinātnieku A. Smirnova un K. Kaļinovska 

domām, par procesuālajiem piespiedu līdzekļiem tiek uzskatīti kriminālprocesuālajās tiesību 

normās paredzētas kompetento valsts iestāžu amatpersonu darbības un lēmumi, kas ierobežo 

citu kriminālprocesa dalībnieku tiesības pret viņu gribu
134

. Cits kriminālprocesa zinātņu 

speciālistu kolektīvs savā grāmatā G. Zagorska redakcijā definē procesuālos piespiedu līdzek-

ļus kā kriminālprocesuālajās tiesību normās reglamentēto piespiedu paņēmienu kopumu; tos 

piemēro kriminālprocesu veicošās valsts kompetento iestāžu amatpersonas attiecībā pret 

kriminālprocesa dalībniekiem ar mērķi nodrošināt sekmīgu kriminālprocesa norisi
135

. 

 Pēc profesora V. Božjeva domām, kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļus raksturo 

šādās pazīmes: 

1. kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus drīkst piemērot uz to pilnvarotas 

amatpersonas; 

2. piemērojot kriminālprocesuālo piespiedu līdzekli, personas konstitucionālo tiesību 

un brīvību ierobežojumam ir jābūt minimālam un reāli nepieciešamam; 

3. kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi tiek piemēroti tikai kriminālprocesuālajā 

likumā noteiktā kārtībā un tikai kriminālprocesa ietvaros;  

4. kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanas pamats var būt esoša personas 

pretdarbība kriminālprocesa mērķu sasniegšanai, kas liedz veikt kriminālprocesu bez to 

pielietošanas; taču to piemērošanas pamatā var būt arī tikai varbūtība, ka piespiedu līdzekļa 

nepielietošana varētu radīt nelabvēlīgas sekas kriminālprocesa atbilstošai norisei; 

5. jebkura kriminālprocesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanas pamats ir jāpierāda;  

6. kriminālprocesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanā jāievēro samērīgums; 

7. piespiešanas mērķis – kriminālprocesuālās kartības nodrošināšana; visi procesuālie 

piespiedu līdzekļi ir procesuālo pienākumu nodrošināšanas līdzekļi;  

8. kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošana saistīta ar tiesību un interešu 

ierobežojumiem tikai uz kriminālprocesa norises laiku, un to piemērošanas termiņš saistāms 

ar piemērošanas pamata esamības ilgumu; 

9. neviens procesuālais piespiedu līdzeklis pēc savas juridiskās dabas nav sods
136

. 

Iepriekš minēto kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus raksturojošo pazīmju uzskai-

tījumu var vērtēt kā daudzpusīgu un visnotaļ izsmeļošu, piedāvājot to papildināt ar pazīmi, 

kura veiksmīgi tika izmantota tiesību zinātņu doktora A. Berezina rakstā, ka krimināl-
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procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošana ir procesuālā darbība, kuras pamatā ir konkrēts 

objektīvs apstāklis, kas nosaka noteiktu nepieciešamību kriminālprocesā un kas balstās uz 

konkrētā lietā noskaidrotām ziņām
137

. 

Raksturojot kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus tika uzsvērts, ka krimināl-

procesuālajās tiesību normās tie veido paredzēto procesuālo līdzekļu sistēmu, un tiem ir 

piespiedu raksturs. Tos pielieto kriminālprocesā, likumā noteiktajā kārtībā attiecībā pret 

kriminālprocesa dalībniekiem, lai atturētu personas no nelikumīgas rīcības un nodrošinātu 

pienācīgu kriminālprocesa gaitu
138

. Analizējot kriminālprocesa zinātnes pētnieces N. 

Tkačevas pausto viedokli par kriminālprocesuālajiem piespiedu līdzekļiem kā sistēmas 

parādību, vērā ņemama un skaidrojumam izmantojama terminu un svešvārdu skaidrojošā 

vārdnīcā esoša termina sistēma interpretācija. Sistēma ir grieķu izcelsmes vārds systema, kas 

nozīmē „no daļām sastāvošs”, „savienots” (angļu valodā – system, krievu valodā – система), 

un tas ir kādu elementu (priekšmetu, parādību, darbību, jēdzienu) izkārtojums noteiktās, 

savstarpēji saistītās attiecībās, strukturētā veselumā, saglabājot katra elementa relatīvu 

patstāvību; savstarpējās attiecībās un sakarībās esošu elementu kopa, kas veido kvalitatīvi 

jaunu veselumu, vienību ar noteiktām funkcijām. Savstarpēji noteiktā secībā (izkārtojumā) 

saistītu objektu, teorētisku atziņu, principu u. tml. kopums
139

.   

Analizējot speciālo juridisko literatūru jāsecina, ka tiesību speciālistu viedokļi par 

kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu klasifikāciju un tās kritērijiem atšķiras. Piemēram, 

profesors Arturs Liede iedalīja procesuālos piespiedu līdzekļus:  

1) līdzekļos, ar kuriem nodrošina aizdomās turēta un apsūdzēta neizvairīšanās no 

jurisdikcijas; 

2) līdzekļos, ar kuriem tiek nodrošināti pierādījumi; 

3) līdzekļos, kas paredzēti kārtības uzturēšanai tiesas sēdē; 

4) līdzekļos, ar kuriem nodrošina ar noziegumu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 

iespēju
140

. 

 Savukārt tiesību zinātnieks N. Kapinuss par kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu 

klasifikācijas kritērijiem bija uzskatījis procesuālo piespiedu līdzekļu mērķus
141

. 
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 Kriminālprocesuālā piespiedu līdzekļa iedarbības raksturs, tā izteiksmes pakāpe, kā arī 

pats subjekts, kuram tiek piemērots piespiedu līdzeklis, pēc tiesību pētnieces S. Vorobejas 

domām, var veidot pamatu piespiedu līdzekļu klasifikācijai
142

. Pamatojoties uz piespiešanas 

rakstura un tā izteiksmes pakāpes izvērtējumu, piespiedu līdzekļi iedalāmi: 1) preventīvi 

nodrošinājušos, kas tiek izmantoti esošo un iespējamo šķēršļu novēršanai kriminālprocesā;  

2) tādos, kas piemērojami kriminālprocesa dalībniekiem par kriminālprocesuālā pārkāpuma 

izdarīšanu; 3) tādos, kas nepieciešami atsevišķu izmeklēšanas darbību veikšanai. Savukārt, 

saistot piespiedu līdzekļu klasifikāciju ar subjektu, kuram tiek piemērots piespiedu līdzeklis, 

tie iedalāmi: 1) līdzekļos, piemērojamos aizdomās turētajam vai apsūdzētajam; 2) līdzekļos, 

piemērojamos citiem kriminālprocesa dalībniekiem; 3) amatpersonām piemērojamos 

līdzekļos. Jāatzīmē, ka aizdomās turētais vai apsūdzētais kā kriminālprocesa subjekts var tikt 

pakļauts plašākai kriminālprocesuālajai piespiešanai nekā citi kriminālprocesuālās 

piespiešanas subjekti. Jāsecina, ka tiesības uz pastāvēšanu ir kriminālprocesuālo piespiedu 

līdzekļu klasifikācijām, kas balstās gan uz piespiešanas rakstura un tā izteiksmes pakāpes 

izvērtējuma, gan kriminālprocesa dalībnieka, kuram tiek piemērots piespiedu līdzeklis u.c. 

Tāpat būtu iespējams klasificēt piespiedu līdzekļus, pamatojoties uz amatpersonas vai 

iestādes, kas tos piemēro. 

Spēkā esošais KPL piespiedu līdzekļu klāstam pieskaita šādus piespiedu līdzekļus: 

aizturēšana, ievietošana ārstniecības iestādē ekspertīzes veikšanai, piespiedu atvešana un 

drošības līdzekļi, tos sadalot divās grupās: piespiedu līdzekļi: 1) kas ir saistīti ar brīvības 

atņemšanu; 2) kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu. 

KPL 15. nodaļā ir reglamentēti šādi ar brīvības atņemšanu saistītie piespiedu līdzekļi: 

aizturēšana (KPL 263.pants), aizdomās turētā, apsūdzētā vai personas, pret kuru notiek 

process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai, aizturēšana (KPL 270.pants), 

apcietinājums (KPL 271.pants), mājas arests (KPL 282.pants), ievietošana ārstniecības iestādē 

ekspertīzes izdarīšanai (KPL 283.pants); nepilngadīgā ievietošana sociālās korekcijas 

izglītības iestādē (KPL 285.pants), un KPL 14. nodaļā ir reglamentēti šādi ar brīvības 

atņemšanu nesaistītie piespiedu līdzekļi: piespiedu atvešana (KPL 250.pants); dzīvesvietas 

maiņas paziņošana (KPL 252.
1 

pants); pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē (KPL 252.
2 

pants); aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai (KPL 253. pants); noteiktas 

nodarbošanās aizliegums (KPL 254. pants); aizliegums izbraukt no valsts (KPL 255. pants); 
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uzturēšanās noteiktā vietā ( KPL 256. pants); drošības nauda (KPL 257. pants); personisks 

galvojums (KPL 258. pants); karavīra nodošana vienības komandiera (priekšnieka) 

pārraudzībā (KPL 259. pants), nepilngadīgā nodošana vecāku vai aizbildņu pārraudzībā (KPL 

260. pants); nodošana policijas uzraudzībā (KPL 261. pants).  

Jānorāda, ka KPL C daļa, kas regulē starptautisko sadarbību krimināltiesiskajā jomā, 

arī paredz šajā sadarbībā izmantojamo ar brīvības atņemšanu saistīto piespiedu līdzekļu 

klāstu, kā arī regulē ar brīvības atņemšanu nesaistīto drošības līdzekļu izpildi. Jāuzsver, ka, 

neapšaubāmi, šajā nodaļā iekļautie piespiedu līdzekļi ir procesuālo piespiedu līdzekļu 

sistēmas sastāvdaļa, tomēr, kā izriet no iepriekš minēta KPL 242.panta regulējuma, tie šajā 

pantā nemaz nav uzskaitīti. KPL C daļā iekļauto procesuālo piespiedu līdzekļu analīze tiks 

veikta promocijas darba 2.nodaļā. 

Jāatzīmē, ka saskaņā ar iepriekš minēto likumdevēja piespiedu līdzekļu sadalījumu, arī 

drošības līdzekļi tika iedalīti divās grupās, proti, ar brīvības atņemšanu saistītie un nesaistītie 

drošības līdzekļi. Analizējot KPL izmantojamos apzīmējumus „ar brīvības atņemšanu saistīts” 

un „ar brīvības atņemšanu nesaistīts”, krimināltiesību eksperts A. Judins pauž viedokli, ka tie 

nav visai veiksmīgi, ņemot vērā faktu, ka KL ir definēts sods – „brīvības atņemšana”, kam ir 

cita juridiskā daba, nekā apcietinājumam vai mājas arestam, turklāt personu brīvību ierobežo 

ikviens drošības līdzeklis – apcietinājuma un mājas aresta piemērošanas gadījumā 

ierobežojumi skar personas pārvietošanas brīvību, citi drošības līdzekļi sašaurina personas 

uzvedības brīvības apjomu vai iespēju rīkoties pēc saviem ieskatiem
143

. Šo drošības līdzekļu 

klasifikācijas relatīvumu apstiprina arī fakts, ka apcietinājums saistīts ne tikai ar personas 

pārvietošanās brīvības ierobežošanu, bet arī ar vairākiem citiem uzvedības ierobežojumiem. 

Savukārt, drošības līdzekļi, kas dēvēti kā „ar brīvības atņemšanu nesaistītie”, zināmā mērā arī 

ierobežo personas pārvietošanās brīvību, piemēram, aizliedzot tuvoties noteiktai vietai, 

izbraukt no valsts, nosakot pienākumu uzturēties noteiktā vietā u.c. A. Judins uzskata, ka 

drošības līdzekļu klasifikācijas pamatā ir nevis brīvības ierobežošanas fakts, bet brīvības 

ierobežošanas apjoms - ar brīvības atņemšanu saistītie drošības līdzekļi paredz personas 

pastāvīgu (nepārtrauktu) uzturēšanos noteiktā vietā, savukārt ar brīvības atņemšanu nesaistītie 

drošības līdzekļi, ierobežo personu tiesības, tai skaitā pārvietošanās brīvību, mazākā mērā. 

Savukārt profesores Ā. Meikališa un K. Strada-Rozenberga drošības līdzekļus iedala: 

speciālajos, kas ir piemērojami noteiktām personu grupām, proti, nepilngadīgā nodošana 

vecāku vai aizbildņu pārraudzībā, nepilngadīgā ievietošana sociālās korekcijas izglītības 

iestādē un karavīra nodošana vienības komandiera (priekšnieka) pārraudzībā, un vispārējos, 
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proti, visi pārējie drošības līdzekļi
144

. Pēc promocijas darba autores domām, pie drošības 

līdzekļu iedalījuma kritērijiem būtu minami arī drošības līdzekļu piemērošanu veicošas 

amatpersonas vai iestādes (procesa virzītājs, izmeklēšanas tiesnesis un tiesa), to 

pārsūdzēšanas iespējas (drošības līdzekļi, kas ir pārsūdzami kopumā vai arī attiecībā uz 

piemērotajiem ierobežojumiem). Diskusijai izvirzāms jautājums par iespēju paredzēt, ka 

lēmumu par ar brīvības atņemšanu saistīto drošības līdzekļu (apcietinājuma un mājas aresta) 

piemērošanu varētu pārsūdzēt arī tikai attiecībā uz lēmumā norādītajiem ierobežojumiem, 

kopumā neapstrīdot paša drošības līdzekļa piemērošanu. Turklāt jānorāda, ka aktuāla KPL 

redakcija paredz arī ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa nodošana policijas 

uzraudzībā pārvietošanās un rīcības ierobežojumu pārsūdzēšanas iespēju pirmstiesas procesā, 

kopumā neapstrīdot paša drošības līdzekļa piemērošanu.  

Tiesību zinātņu speciālists A. Judins definē drošības līdzekļu institūtu kā speciālo 

tiesību normu kopumu, kas reglamentē aizdomās turētā un apsūdzētās personas tiesību 

ierobežošanu, lai nodrošinātu sekmīgu kriminālprocesa norisi, novērstu minēto personu 

izvairīšanos piedalīties kriminālprocesā un kriminālprocesa traucēšanu. Savukārt drošības 

līdzekļu piemērošanas mērķi iedalāmi divās grupās: kriminālprocesa norises sekmēšana un 

noziedzīgu nodarījumu prevencija
145

. Drošības līdzeklis ir uzskatams par preventīvu 

kriminālprocesuālo instrumentu, un tas nav radīts, lai sodītu likumpārkāpējus. Gan drošības 

līdzeklis, gan arī kriminālsods ierobežo personas brīvības un tiesības, kā arī rada tiesiskās 

sekas, kas uztveramas kā personai nelabvēlīgas, tomēr šo tiesību instrumentu piemērošanas 

mērķi, piemērošanas kārtība, subjektu loks, kā arī adresātu tiesiskais statuss būtiski atšķiras. 

Salīdzinājumā ar sodu, ko sāk izpildīt pēc notiesājoša sprieduma vai prokurora priekšraksta 

par sodu spēka stāšanās, drošības līdzekļus piemēro, kad vēl nav savākti visi pierādījumi par 

konkrētās personas vainu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, un persona nav atzīta par vainīgu 

noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, bet attiecībā uz kuru pastāv pamatotas aizdomas, ka viņa 

varētu izdarīt noziedzīgu nodarījumu, kā arī personai, kura apsūdzēta par līdzdalību 

noziedzīgā nodarījumā izdarīšanā vai līdzdalībā tajā. Jāuzsver, ka kriminālsods ir 

piespriežams ar notiesājošu spriedumu vai prokurora priekšraksta par sodu, un tā mērķis ir 

atjaunot taisnīgumu, resocializēt pārkāpēju un novērst jaunu noziedzīgu nodarījumu 

izdarīšanu. Drošības līdzekļa piemērošana nenozīmē personas faktisko atzīšanu par vainīgu 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, jo KPL 19. pantā definētais nevainīguma prezumpcijas 

princips attiecināms uz jebkuru personu neatkarīgi no tā, vai tai ir vai nav piemērots drošības 

līdzeklis. Izvērtējot ziņas par aizdomās turētā vai apsūdzētā personību un uzvedību, tiek 
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prognozēti iespējamie riski, proti, ka persona var radīt šķēršļus kriminālprocesa norisei vai 

turpināt likumpārkāpumu izdarīšanu. Ja risku iespējamība ir liela, personai var piemērot 

drošības līdzekli. Turklāt, pastāvot lielākai riska varbūtībai, personai var būt noteikti stingrāki 

uzvedības ierobežojumi
146

.  

Šīs viedoklis saskan ar pozīciju, ka jebkurā gadījumā kriminālprocesa vajadzībām un 

nevainīguma prezumpcijai ir jābūt līdzsvarotām. Tas nozīmē, ka, neskatoties uz to, ka 

personai kriminālprocesā ir noteikts procesuālais statuss un tā ir ieguvusi tiesības uz 

aizstāvību, tās vaina jeb nevainīgums tiks konstatēts ar spēkā stājušos galīgo nolēmumu. Pēc 

D. Krausa domām, šī problēma īpaši aktualizējas pirmstiesas procesā, kad nav taisīts ne tikai 

notiesājošs spriedums, bet nav pat savākti pierādījumi apsūdzības celšanai, tomēr procesa 

virzītājam ir jāizlemj jautājums par procesuāla piespiedu līdzekļa izvēli un piemērošanu
147

. 

Tiesību zinātnieks A. Pundurs atzīmē, ka drošības līdzekļa noteikumu, likumā 

paredzētas kārtības pārkāpšana, likumā paredzēto procesuālo pienākumu nepildīšana, 

procesuālās darbības veikšanas traucēšana u.t.t. uzskatāmi par pamatu, lai tiktu lemts 

jautājums par stingrāka drošības līdzekļa piemērošanu, papildu ierobežojumu noteikšanu, 

procesuālo sankciju piemērošanu. KPL nav noregulēts, kā nosakāms fakts, ka persona nepilda 

vai nepienācīgi pilda savus procesuālos pienākumus, pārkāpj drošības līdzekļa noteikumus vai 

uzliktos ierobežojumus, nepilda amatpersonu likumīgas prasības. Viņš arī atzīmē, ka ar 

pierādījumiem un ziņām par procesuāli nozīmīgiem faktiem ir jāpamato jebkuru procesuālās 

sankcijas piemērošanu un personas stāvokļa pasliktināšanos
148

. A. Pundura izvirzītās 

problēmas diskusijas ietvaros uzmanības vērta ir efektīva mehānisma izveide, kas nodrošinātu 

drošības līdzekļa noteikumu vai ar to personai uzlikto ierobežojumu pārbaudi, kā arī 

ierosinājums procesuālajā dokumentā, piemēram, protokolā, nostiprināt ziņas par drošības 

līdzekļa noteikumu vai ar to personai uzlikto ierobežojumu pārkāpumiem. Savukārt, 

atsaucoties uz A. Judina viedokli par drošības līdzekļa noteikumu vai ar to personai uzlikto 

ierobežojumu pārbaudes veikšanu jāatzīmē, ka drošības līdzekļu daudzveidības dēļ vienotā 

kontroles kārtība par to ievērošanu nevar tikt noteikta. Šīs pārbaudes intensitāte ir atkarīga no 

drošības līdzekļa veida, un drošības līdzekļa stingrība ir atkarīga no uzraudzības intensitātes 

par tā ievērošanu
149

. 
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Izmantojot statistikas datus, kas tika iekļauti Latvijas Republikas prokuratūras 2013. 

gada darba rezultātu pārskatā
150

, jāatzīmē, ka Latvijas Republikas prokuratūrā 2011., 2012. un 

2013. gadā no izmeklēšanas iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai tika saņemti 12249, 

12352 un 11994 kriminālprocesi attiecīgi. No tiem izmeklēšana tika pabeigta 1 mēneša laikā 

no kriminālprocesa uzsākšanas brīža 2011., 2012. un 2013. gadā - 4718 (38,5%), 4644 

(37,6%) un 4478 (37,3%) kriminālprocesos attiecīgi. Savukārt, prokuratūrā pabeigto 

kriminālprocesu skaits 2011., 2012. un 2013. gadā ir 11513, 11680 un 11501 kriminālprocesi 

attiecīgi. No pabeigto kriminālprocesu skaita 2011., 2012. un 2013. gadā: uz tiesu vispārējā 

kārtībā tika nosūtīti 7413 (64,4%), 7441 (63,7%) un 6905 (60%) kriminālprocesi, attiecīgi; 

saīsinātā procesa kārtībā - 696 (6%), 585 (5%) un 685 (6%) kriminālprocesi attiecīgi un 

neatliekamības kārtībā - 879 (7,6%), 836 (7,2%) un 801 (7%) attiecīgi. Šie dati atspoguļo, ka 

Latvijā lielākā daļa kriminālprocesu notiek vispārējā kārtībā, savukārt neatliekamības kārtībā 

apskatāmajā periodā – 7-7,6% kriminālprocesu, bet saīsinātā procesa kārtībā – 5-6% 

kriminālprocesu no prokuratūrā pabeigto kriminālprocesu kopskaita tika nosūtīti uz tiesu.  

Atzīstot, ka Latvijā vispārējās kārtības kriminālprocess ir uzskatāms par pamatformu, 

vienkāršoto kriminālprocesu izmantošana nozīmē ievērojamu procesa termiņa saīsināšanu, 

kas saistīts arī ar drošības līdzekļu piemērošanas termiņa saīsināšanu. Citējot profesores S. 

Kaijas viedokli par pārmaiņām, notikušajām Latvijas Republikas kriminālprocesuālajās 

tiesību normās kopš neatkarības atgūšanas, jāatzīmē, ka tās ir saistāmas ar mērķi 

kriminālprocesu padarīt mūsdienīgāku, elastīgāku, kā arī efektivizēt tiesībsargājošo institūciju 

darbību, ietaupot laiku un līdzekļus. Turklāt kriminālprocesa tiesību attīstība paātrināšanās un 

resursu ekonomijas virzienā ir tendence, kas raksturīga ne tikai Latvijai, bet arī visām Eiropas 

un citām pasaules valstīm. Ir novērots, ka procesiem ir tendence pagarināties, turklāt pārāk 

ilgie kriminālprocesi ir vairāku valstu problēma, kuru pavada procesuālo termiņu 

pagarināšana
151

. Jāuzsver, ka diferencētā pieeja kriminālprocesiem neliecina par likumības 

iztrūkumu, bet, otrādi, ļauj sasniegt kriminālprocesa pamatmērķi, racionālāk un efektīvāk 

izmantojot resursus.  

Analizējot tādus vienkāršotos kriminālprocesus kā kriminālprocesi neatliekamības 

kārtībā un saīsinātā procesa kārtībā, īpaša uzmanība jāpievērš procesuālo piespiedu līdzekļu 

piemērošanas īpatnībām šajos procesos. Piemēram, procesa virzītājs, uzsākot izmeklēšanu, 

var piemērot neatliekamības kārtību pie nosacījumiem, ka ir noskaidrota persona, kas 

izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, jo tā pārsteigta noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī vai 
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tūlīt pēc tā izdarīšanas; persona izdarījusi kriminālpārkāpumu, mazāk smagu vai smagu 

noziegumu un izmeklēšanu neatliekamības kārtībā tai noteiktajā apjomā iespējams pabeigt 

piecu darba dienu laikā. Atsaucoties uz profesoru Ā. Meikališas un K. Stradas-Rozenbergas 

atzīmēto, ka 2013. gada 1. aprīlī stājoties spēkā Krimināllikuma (turpmāk – KL) grozījumiem, 

un, attiecīgi mainoties KL paredzēto noziedzīgo nodarījumu klasifikācijai, ir samazinājies 

kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu skaits, bet pieaudzis sevišķi smagu 

noziegumu skaits, kas viņām deva pamatu prognozēt, ka samazināsies neatliekamības kārtības 

procesa piemērošanas iespējamība
152

. KPL 425.pants nosakot izmeklēšanas virzību 

kriminālprocesā neatliekamības kārtībā, atrunā iespēju piemērot pret aizdomās turēto jebkuru 

drošības līdzekli. Tomēr iepriekš minētajā KPL pantā nav atrunāta iespēja personu aizturēt. 

Apstāklis, ka šī norāde nav iekļauta, nenozīmē, ka personu nevar aizturēt, kad tas ir 

nepieciešams, un aizturēšanas piemērošanai ir likumīgs pamats. Tomēr, lai nerodas 

iztulkošanas problēmas, var izvirzīt priekšlikumu papildināt KPL 425.panta 1.daļu ar 

7
1
.punktu šādā redakcijā: „var aizturēt personu, kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu”. Piecu 

darba dienu laikā šādu kriminālprocesu nepieciešams iesniegt uzraugošajam prokuroram. 

Savukārt prokuroram ir divas darba dienas, lai izlemtu jautājumu par procesa turpināšanu šādā 

kārtībā. Turpinot kriminālprocesu neatliekamības kārtībā, prokurors pieņem lēmumu par 

krimināllietas nodošanu tiesai neatliekamības kārtībā un saskaņo ar tiesu lietas iztiesāšanas 

laiku, turklāt laiks līdz tiesas sēdei nedrīkst būt īsāks par trim un ilgāks par desmit darba 

dienām (skaitot no dienas, kad apsūdzētajam tika izsniegta lēmuma kopija). 

Procesa virzītājs var veikt izmeklēšanu arī saīsinātā procesa kārtībā. Tas ir iespējams 

pie nosacījuma, ka ir noskaidrota persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, un 

izmeklēšanu iespējams pabeigt 10 dienu laikā. Ja prokurors piekrīt procesa turpināšanai 

saīsinātā procesa kārtībā, tad viņš 10 dienu laikā pieņem lēmumu par krimināllietas nodošanu 

tiesai saīsinātā procesa kārtībā un nosūta kriminālprocesu tiesai. Arī saīsinātajā 

kriminālprocesā procesa virzītājam ir iespēja izvēlēties un piemērot aizdomās turētajam 

drošības līdzekli. Neizpratni rāda KPL 429.panta 1.daļas 6.punktā iekļauta norāde, ka procesa 

virzītājs var aizturēt aizdomās turēto, ja tas ir nepieciešams. Šī likuma norma ir pretrunā ar 

KPL 268.panta paredzētajām prasībām, ka procesa virzītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 48 

stundu laikā jāizlemj par aizturētā atzīšanu par aizdomās turēto vai apsūdzēto un par drošības 

līdzekļa piemērošanu, un pēc aizturētā atzīšanas par aizdomās turēto vai apsūdzēto un 

nopratināšanas, ja tā ir nepieciešama, procesa virzītājs nekavējoties lemj par šīs personas 

atbrīvošanu no īslaicīgās aizturēšanas vietas, ja tai piemērots drošības līdzeklis, kas nav 
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saistīts ar brīvības atņemšanu. Savukārt, ja aizturētais tiek atzīts par aizdomās turēto vai 

apsūdzēto un nepieciešamības gadījumā nopratināts, bet procesa virzītāja izraudzītais drošības 

līdzeklis ir saistīts ar personas brīvības atņemšanu, persona var atrasties īslaicīgās aizturēšanas 

vietā līdz tās nogādāšanai pie izmeklēšanas tiesneša, ievērojot 48 stundu noteikto 

ierobežojumu no faktiskās aizturēšanas brīža. Jāatzīmē, ka aizdomās turētā aizturēšana 

nozīmē to, ka tādā veidā nepamatoti tfiek samazināts personas tiesību apjoms, jo tiesību 

apjoms aizdomās turētājām un aizturētajam būtiski atšķīrās. KPL aizdomās turētā tiesības ir 

paredzētas plašākā apjomā, salīdzinot ar aizturētā tiesībām. Promocijas darba autores ieskatā, 

KPL 429.panta 1.daļas 5.punkts būtu izsakāms šāda redakcijā: „var aizturēt personu, kas 

izdarījusi noziedzīgu nodarījumu”. Savukārt, KPL 429.panta 1.daļas 6.punkts būtu izsakāms 

šādi: „pieņem lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto, var piemērot aizdomās 

turētajam drošības līdzekli”. Jāatzīmē, ka kontekstā ar iepriekš minēto, kriminālprocesuālo 

formu daudzveidībai un to tālākai attīstībai ir būtiska nozīme. Jāpiekrit tiesību pētnieces L. 

Volodinas atziņām, ka likumdevēja vēlme ieviest efektīvākas kriminālprocesa formas, no 

vienās puses, baltās uz kriminālprocesuālo līdzekļu ekonomijas principiem un atbilst 

mūsdienu prasībām, savukārt, no otrās, liek aizdomāties par kriminālprocesa dalībnieku 

tiesību aizstavības nodrošināšanas iespējām
153

. Nenoliedzami, kriminālprocesuālo formu 

tālāku attīstību sekmē to analīze gan salīdzinošā, gan vēsturiskā aspektā. Kā atzīmē 

krimināltiesību speciāliste T. Orlova, kriminālprocesuālo formu diferenciācijas pamatam ir 

jābalstās uz likumības, taisnīguma, racionalitātes, kā ari kriminālprocesa dalībnieku 

aizstāvības principiem
154

.  

Jānorāda, ka KPL trešā sadaļa „Procesuālie piespiedu līdzekļi un sankcijas” ietver 

13.nodaļu „Piespiedu līdzekļu piemērošanas vispārīgie noteikumi”, 14.nodaļu „Ar brīvības 

atņemšanu nesaistītie piespiedu līdzekļi”, 15.nodaļu „Ar brīvības atņemšanu saistītie 

piespiedu līdzekļi”, un 16.nodaļu „Procesuālās sankcijas”. KPL 288. pantā ir noteikts 

procesuālās sankcijas jēdziens, proti, ka procesuālās sankcijas ir piespiedu līdzekļi, kurus 

procesa virzītājs vai izmeklēšanas tiesnesis var piemērot personai, kura nepilda likumā 

paredzētos procesuālos pienākumus, traucē procesuālās darbības veikšanu vai izrāda necieņu 

tiesai. Savukārt procesuālās sankcijas piemērošanas pamats norādīts KPL 289. pantā, kas 

nosaka, ka kriminālprocesā iesaistītajai vai citai personai var piemērot procesuālo sankciju 

par: likumā paredzēto un procesa virzītāju noteikto procesuālo pienākumu nepildīšanu; 

procesuālās darbības norises traucēšanu; atkārtotu neierašanos pēc procesa virzītāja 
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uzaicinājuma bez attaisnojoša iemesla; nepaziņošanu par nespēju ierasties pēc procesa 

virzītāja uzaicinājuma, ja tāda iespēja bija, vai kavēšanu kriminālprocesā iesaistītājai personai 

izpildīt savu procesuālo pienākumu. No KPL 288.panta tiesiskā regulējuma izriet, ka 

likumdevējs procesuālās sankcijas uzskata par procesuālajiem piespiedu līdzekļiem. Šī atziņa 

ļauj izteikt priekšlikumu par KPL trešās sadaļas nosaukuma maiņu, izslēdzot vārdu 

“sankcijas”. Grozījumi būtu izdarāmi arī KPL 13.nodaļā, papildinot KPL 241.pantu ar 4.daļu, 

iekļaujot tajā procesuālās sankcijas pamata tiesisko regulējumu, proti, procesuālo sankciju kā 

procesuālo piespiedu līdzekli likumā noteiktajā kārtībā var piemērot personai, kura nepilda 

likumā paredzētos un procesa virzītāja noteiktos procesuālos pienākumus, traucē procesuālas 

darbības norisi vai izrāda necieņu tiesai, un KPL 242.panta 1.daļu ar 4.punktu šādā redakcijā: 

„4) procesuālām sankcijām”. Tās var piemērot kriminālprocesā iesaistītajai vai citai 

personai”. Procesuālo sankciju klāsts ietver brīdinājumu, piespiedu naudu un izraidīšanu no 

tiesas sēžu zāles. Profesores Ā. Meikališa un K. Strada-Rozenberga uzsver, ka, iepazīstoties ar 

visu procesuālo piespiedu līdzekļu klāstu, kas norādīts KPL 242. pantā un sīkāk raksturots 

tālākajos KPL pantos, nākas atzīt, ka esošs procesuālais pārkāpums kā procesuālā piespiedu 

līdzekļa piemērošanas pamats būs tikai viena piespiedu līdzekļa, proti, piespiedu atvešanas 

piemērošanas gadījumā, un arī tad ne visās situācijās. Visi pārējie KPL 242. pantā norādītie 

piespiedu līdzekļi, kā arī piespiedu atvešana bez iepriekšēja aicinājuma var tikt piemēroti 

situācijā, kad procesuālais pārkāpums vēl nav noticis un ir tikai pieņēmums, ka tāds varētu 

notikt (aizturēšana, drošības līdzekļi), un procesuālā pasākuma veikšana nav iespējama bez 

piespiedu līdzekļa piemērošanas (ievietošana ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai, 

piespiedu atvešana bez iepriekšējā aicinājuma). Iepriekš minētas autores pauž viedokli, ka 

piespiedu nauda un brīdinājums jāuzskata par procesuālām sankcijām ar soda elementiem. 

Savukārt soda pazīme nav saskatāma procesuālajā sankcijā izraidīšanā no tiesas sēžu zāles
155

. 

Pievēršoties šīs procesuālās sankcijas būtības analīzei un piekrītot profesoru Ā. Meikališas un 

K.Stradas-Rozenbergas paustajam viedoklim, jāatzīmē, ka būtu nepieciešams pieļaut personas 

izraidīšanu no tiesas sēžu zāles pat tad, kad šī persona nekādu procesuālo pārkāpumu nav 

izdarījusi, bet lietas apstākļi to pieprasa
156

. Turpinot šo domu, jāuzsver, ka krimināl-

procesuālajās tiesību normās ir paredzēta prasība ikviena gadījumā izraidīt no tiesas sēžu 

zāles liecinieku līdz viņa nopratināšanas sākumam, kā tas ir noteikts KPL 495.pantā.  

Šī likumdevēja pozīcija faktiski liecina par duālistisku pieeju, t.i., no vienas puses uztverot 
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izraidīšanu no tiesas zāles kā procesuālo sankciju par pieļauto procesuālo pārkāpumu, bet no 

otrās puses – ka iztiesāšanas gaitu nodrošinājušo procedūru. 

Procesuālās sankcijas piemērošana ir iespējama vienlaikus ar citu piespiedu līdzekļu 

piemērošanu. Tā, piemēram, KPL 463.panta 3.daļa tiesai paredz iespēju lemt par piespiedu 

naudas piemērošanu, personas piespiedu atvešanu un drošības līdzekļa grozīšanu vai 

piemērošanu, ja apsūdzētais nav ieradies uz tiesas sēdi neattaisnojošā iemesla dēļ vai nav 

paziņojis par neierašanās iemesliem. Šajā gadījumā likumdevējs paredzējis iespēju tiesai ka 

procesa virzītājam pēc sava ieskata un nepieciešamajā apjomā reaģēt uz apsūdzētā rīcību. 

Turklāt šī likumdevēja attieksme ir saskaņā ar KPL 289.panta 2.daļā paredzēto, ka 

procesuālās sankcijas piemērošana neatbrīvo personu no procesuālā pienākuma izpildīšanas, 

kā arī neizslēdz iespēju piemērot likumā reglamentētos procesuālos piespiedu līdzekļus. 

Savukārt, KPL 470.panta nosaukums „liecinieka vai eksperta neierašanās sekas” ļauj uzskatīt 

procesuālās sankcijas piemērošanu par tiesiskām sekām vai procesuālo reakciju, šajā 

gadījumā uz liecinieka vai eksperta neierašanos uz tiesas sēdi neattaisnojoša iemesla dēļ, 

paredzot procesuālo sankciju piemērošanu. Domājams, ka iepriekš minētā gadījumā nevarētu 

būt piemērota procesuālā sankcija – izraidīšana no tiesas sēžu zāles, savukārt varētu būt 

piemērots brīdinājums vai piespiedu nauda. Turpinot šajā pantā ietverta tiesiskā regulējuma 

analīzi, jānorāda, ka tas satur prasību piemērot procesuālo sankciju lieciniekam vai ekspertam, 

kas nav ieradies uz tiesas sēdi neattaisnojoša iemesla dēļ, papildus paredzot iespēju attiecībā 

pret liecinieku piemērot arī piespiedu atvešanu. Jāatzīst, ka bieži vien uz tiesas sēdi izsauktās 

personas neierašanas fakts vienlaikus nozīmē lietas iztiesāšanas neiespējamību šajā tiesas 

sēdē, un sakarā ar to, tās atlikšanu. KPL 477.panta 2.daļa nosaka, ka, pastāvot šim apstāklim, 

tiesa lemj par neieradušās personas atvešanu uz tiesas sēdi piespiedu kārtā vai par procesuālās 

sankcijas piemērošanu. Abos iepriekš minētajos gadījumos tiesiskais regulējums nonāk 

pretrunā ar KPL 289.panta 1.daļas 3.punkta tiesisko regulējumu, kas nosaka, ka 

kriminālprocesā iesaistītajai vai citai personai var piemērot procesuālo sankciju par atkārtotu 

neierašanos pēc procesa virzītāja uzaicinājuma bez attaisnojoša iemesla. Ka var redzēt, 

pēdējais ir procesuālā iespēja, nevis prasība, turklāt tās piemērošana varētu notikt, ja persona 

bez attaisnojošā iemesla nav ieradusies atkārtoti.  Ieteicams precizēt KPL 470.panta 2.daļas 

formulējumu un to izteikt šādi: „Lieciniekam vai ekspertam, kas bez attaisnojošā iemesla 

atkārtoti nav ieradies uz tiesas sēdi, var piemērot brīdinājumu vai piespiedu naudu. 

Lieciniekam var piemērot arī piespiedu atvešanu”. Savukārt, KPL 477.panta 2.daļu ieteicams 

izteikt šādi: „Atliekot iztiesāšanu, tiesa lemj par neieradušās personas atvešanu uz tiesas sēdi 

piespiedu kārtā. Tiesa var piemērot šai personai brīdinājumu vai piespiedu naudu, ja tā bez 

attaisnojošā iemesla atkārtoti nav ieradusies uz tiesas sēdi”. Turklāt diskutējams arī 
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jautājums, kādi iemesli ir uzskatāmi par attaisnojošajiem, un kādi – par neattaisnojošajiem. 

Tiesa gan, ka diez vai likumā būtu iespējams paredzēt un uzskaitīt visus gadījumus, kādi 

varētu būt uzskatīti par attaisnojošajiem vai neattaisnojošajiem, jo tie ir ļoti daudzveidīgi. Par 

attaisnojošajiem iemesliem varētu uzskatīt, piemēram, personas vai tās piederīgo personu 

veselības problēmas, dabas stihijas u.c.  Tāpēc katrā gadījumā, izlemjot jautājumu par 

procesuālās sankcijas piemērošanu, būtu jānoskaidro, vai persona bija saņēmusi uzaicinājumu 

ierasties, ka arī, vai personas neierašanas iemesls ir uzskatāms par neattaisnojošo. Savukārt, 

saskaņā ar KPL 293.panta 3.daļā noteikto, konstatējot pārkāpumu tiesas sēdes laikā, tiesas 

sēdes priekšsēdētājs formulē pārkāpuma būtību un tās tiek ierakstīts tiesas sēdes protokolā, 

paziņo lēmuma par procesuālās sankcijas piemērošanu rezolutīvo daļu, un izskaidro sodītajai 

personai tās tiesības tajā pašā dienā tiesā saņemt visa lēmuma kopiju, kā arī tiesības 10 dienu 

laikā iesniegt lūgumu par atbrīvošanu no piespiedu naudas samaksas vai par tās apmēra 

samazināšanu. Acīmredzami šīs likumā norādītas prasības nav izpildāmas, ja persona nav 

ieradusies uz tiesas sēdi. Jāuzsver, ka šajā gadījumā, ja tiesai ir pārliecība, ka persona nav 

ieradusies uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla, likumā būtu jāparedz iespēja tiesai lemt par 

piespiedu naudas piemērošanu personas prombūtnē, nosūtot viņai pieņemtā lēmuma kopiju, 

rakstveidā izskaidrojot tās tiesības saistībā ar pieņemto lēmumu. Šī panta formulējumā 

likumdevējs personu, kurai piemērota procesuālā sankcija piespiedu nauda, nosaucis par 

sodītu personu. Jāuzsver, ka tā ir vienīgā norma KPL, kur šāds formulējums tiek lietots 

procesuālo sankciju un vispār piespiedu līdzekļu kontekstā. Visur citur KPL šo terminu 

izmanto tikai runājot par krimināli vai administratīvi sodītu personu. Atkārtoti uzsverot 

procesuālo piespiedu līdzekļu tiesisko dabu, procesuālās sankcijas piemērošana nedrīkst būt 

vērtēta kā sodīšana. Tādēļ aktualizējas jautājums par atbilstošas terminoloģijas pielietošanu 

KPL 293.panta 3.daļā, nomainot vārdu salikumu „sodīta persona” ar vārdiem „persona, kurai 

piemērota piespiedu nauda”.  

Jāatzīmē, ka, ja personas rīcībā ir saskatāms administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga 

nodarījuma sastāvs, šo personu var saukt pie administratīvās vai kriminālatbildības, kā to 

nosaka KPL 289.panta 3.daļas aktuāla redakcija.  Tā, piemēram, KPL 471.panta 5.daļa 

paredz, ka personai, kura traucē kārtību tiesas sēžu zālē, var piemērot procesuālās sankcijas, 

vai to var saukt pie likumā noteiktās atbildības par necieņu pret tiesu. Jānorāda, ka arī likuma 

„Par tiesu varu” 12.pants paredz vainīgās personas sodīšanu likumā noteiktajā kārtībā par 

nepakļaušanos tiesai, izvairīšanos no ierašanās tiesā, tiesneša goda aizskaršanu sakarā ar tiesas 

spriešanu, kā arī par citām darbībām, ar kuram izrādīta necieņa pret tiesu
157

.  Šajā gadījumā, 
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administratīvo atbildību par necieņu pret tiesu naudas soda līdz trīssimt piecdesmit euro vai 

administratīvā aresta uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm veidā paredz Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa (Latvijas APK) 201.
39

 pants. Šajā sakarā jāuzsver 

profesoru Ā. Meikališas un K. Stradas-Rozenbergas teikto, ka īsti nav skaidrs, vai persona ir 

saucama tikai pie administratīvās vai kriminālatbildības, vai arī šie atbildības veidi var 

iestāties vienlaikus ar procesuālo sankciju piemērošanu. Turpinot domu, šīs autores pauž 

viedokli, ka izšķirošā nozīme ir tam, kāds ir procesuālās sankcijas piemērošanas mērķis – 

kriminālprocesa nodrošināšana vai personas sodīšana
158

. Atsaucoties uz autoru kolektīva G. 

Kūtra vadībā viedokli, risinot praksē, kad personai ir piemērojama tikai procesuālā sankcija 

vai vienlaikus persona saucama pie administratīvās atbildības, jāatzīmē, ka, analizējot 

situāciju, kad apsūdzētais pārkāpj viņam piemērotā drošības līdzekļa – nodošana policijas 

uzraudzībā – ierobežojumus, tika uzsvērts, ka šajā gadījumā apsūdzētā rīcībā saskatāma gan 

procesuālā pienākuma nepildīšana, gan Latvijas APK 175.
2 

pantā paredzētā pārkāpuma 

pazīmes. Jānorāda, ka Latvijas APK 175
2
.pants par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas 

funkcijas realizējošo valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu likumīgo prasību 

savlaicīgu neizpildīšanu paredz naudas soda fiziskajām personām vai amatpersonām no 

trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit 

līdz septiņsimt euro uzlikšanu.  Ir norādīts, ka pašreizējā tiesu praksē ir nostiprinājies 

viedoklis, ka šādos gadījumos par procesuālā pienākuma nepildīšanu apsūdzētajam 

piemērojama procesuālā sankcija vai arī risināms jautājums par stingrāka drošības līdzekļa 

izraudzīšanos
159

. Savukārt tiesību eksperts A. Judins uzskata, ka par drošības līdzekļu 

nosacījumu nepildīšanu nav paredzēta ne kriminālā, ne administratīvā atbildība, bet 

procesuālā reakcija uz šādiem pārkāpumiem reglamentēta KPL 249.panta 2.daļā, paredzot 

iespēju piemērot personai vairāk ierobežojošu drošības līdzekli
160

. Neskatoties uz to, ka 

procesuālās sankcijas piemērošana nav paredzēta tieši par piemērotā drošības līdzekļa prasību 

nepildīšanu, procesuālās sankcijas piemērošana šajos gadījumos nav izslēdzama, tomēr ir 

salīdzinoši reti izmantojama.  

Jāatzīmē, ka likumdevējs paredzēja tādu atsevišķu KPL pantu konstrukciju, kura 

iekļauj juridiskās sekas konkrēto procesuālo sankciju veidā par procesuālo pienākumu 

nepildīšanu. Tā, piemēram, KPL 258.panta 4.daļa satur prasību izmeklēšanas tiesnesim vai 

tiesai ar savu lēmumu uzlikt galviniekam piespiedu naudu 10 līdz 30 Latvijas Republikā 

noteikto minimālo mēnešalgu apmērā par drošības līdzekļa personisks galvojums noteikumu 
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pārkāpšanu. Savukārt, KPL 259.panta 4.daļa paredz iespēju izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai 

drošības līdzekļa karavīra nodošana vienības komandiera (priekšnieka) pārraudzībā 

piemērošanas gadījumā, ja aizdomās turētais vai apsūdzētais nepilda savas saistības, uzlikt 

piespiedu naudu līdz 10 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmēram vienības 

komandierim (priekšniekam), kura pārraudzībā karavīrs atrodas Līdzīgi, KPL 260.panta 

5.daļa paredz iespēju izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai uzlikt piespiedu naudu līdz 10 Latvijas 

Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmēram personām, kuru pārraudzībā atrodas 

nepilngadīgais aizdomās turētais vai apsūdzētais, kuram piemērots drošības līdzeklis 

nepilngadīgā nodošana vecāku vai aizbildņu pārraudzībā, ja viņš nepilda savus procesuālos 

pienākumus.  

Procesuālo sankciju tiesiskā regulējuma analīze ļauj secināt par pastāvošām 

nepilnībām un pretrunām tajā, ko apstiprina arī zinātniskās atziņas. Tā, piemēram, profesores 

Ā. Meikališa un K. Strada-Rozenberga, vērtējot kriminālprocesuālajās tiesību normās 

paredzētas procesuālās sankcijas, brīdinājumu un piespiedu naudu uzskata par sankcijām ar 

soda elementiem, bet izraidīšanā no tiesas sēžu zāles sodīšanas pazīmes nesaskata
161

. Jāpiekrīt 

arī tiesību pētnieces S. Černovas viedoklim par to, ka piespiedu naudas piemērošana nozīmē 

personas mantisko atbildību par pieļauto procesuālo pārkāpumu
162

. Piespiedu nauda varētu 

būt piemērota gan tad, kad tas ir paredzēts konkrētajā pantā kā juridiskās sekas par procesuālā 

pienākuma neizpildi, gan citos gadījumos, konstatējot procesuālās kārtības traucēšanu vai 

procesuālā pienākuma nepildīšanu. Visnotaļ atbalstāma likumdevēja vēlme nostiprināt 

tiesiskā regulējumā savu pozīciju saistībā ar kārtības uzturēšanu tiesas sēdes laikā un paredzēt 

situācijas, kad kāda persona uzvedās nepienācīgi, tādējādi traucējot tiesas sēdes gaitai, 

paredzot iespējamo procesuālo reakciju. Tomēr pamatots ir arī viedoklis, ka izraidīšana no 

tiesas sēžu zāles varētu būt pamatota un nepieciešama arī citos gadījumos, kad to prasa 

konkrētā tiesu procesa apstākļi, neskatoties uz to, ka procesuālais pārkāpums nav noticis. Šai 

iespējai jābūt nostiprinātai kriminālprocesu regulējošās tiesību normās, kas reglamentē tiesas 

sēdes gaitu.      

No statistikas pārskata par pieņemtajiem lēmumiem par procesuālo piespiedu līdzekļu 

un procesuālo sankciju piemērošanu pirmstiesas procesā visās pirmās instances tiesās
163

 izriet, 

ka: 2014. gada pirmajā pusgadā tika piemērota procesuālā sankcija – piespiedu nauda –  
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5 gadījumos, bet 1 gadījumā to tika atteikts piemērot; 2013. gadā piespiedu nauda tika 

piemērota 7 gadījumos, bet 3 gadījumos to tika atteikts piemērot; savukārt, 2012. gadā – 

piespiedu nauda tika piemērota 13 gadījumos, bet atteikts to piemērot – 3 gadījumos. Kā 

redzams, triju gadu laikā no procesuālajām sankcijām tika piemērota tikai piespiedu nauda, un 

pat tad visnotaļ reti. 

Satversmes 91.pants
164

, kā arī likuma „Par tiesu varu” 4.panta 1.daļa
165

 nosaka, ka visi 

cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Tomēr no šī vienlīdzības principa ir 

izņēmumi, tie saistāmi ar kriminālprocesuālās imunitātes esību. Kriminālprocesuālā imunitāte 

ir viens no KPL definētiem pamatprincipiem, saskaņā ar kuru persona pilnīgi vai daļēji 

atbrīvojama no piedalīšanās kriminālprocesā, no liecību sniegšanas un dokumentu un 

priekšmetu izdošanas. Tiek arī aizliegtas vai ierobežotas tiesības veikt tās kriminālvajāšanu, 

piemērot pret šo personu piespiedu līdzekļus, kā arī iekļūt un izdarīt izmeklēšanas darbības tās 

valdījumā esošajās telpās. Atsaucoties uz tiesību zinātņu doktores V. Zeppas-Priedītes 

viedokli savstarpējā kopsakarā vērtējot KPL 2.nodaļā paredzētos vienlīdzības, obligātuma, 

kriminālprocesuālā pienākuma un kriminālprocesuālās imunitātes principus, pārsvaru gūst 

imunitātes princips. Zinātniece atzīmē, ka kriminālprocesa obligāta uzsākšana, vienota 

procesuālā kārtība visām kriminālprocesā iesaistītajām personām un kriminālprocesuālais 

pienākums KPL 9.pantā noteiktajā apmērā ir visos kriminālprocesos, izņemot gadījumos, kad 

tiek veikts kriminālprocess par personu, kam piemīt kriminālprocesuālā imunitāte, 

noziedzīgajiem nodarījumiem. Tādos gadījumos uzmanība būtu jāpievērš procesuālo 

piespiedu līdzekļu piemērošanas iespējamībai vai īpatnībām pret personām, kas bauda 

kriminālprocesuālo imunitāti. Latvijas kriminālprocesuālajās tiesībās būtu izdalāmi šādi 

kriminālprocesuālās imunitātes veidi: 1) personas, kurai piemīt īpašs statuss dēļ tās amata, 

profesijas, radniecības, kriminālprocesuālā statusa, vai kuras rīcībā ir aizsargājama 

informācija – profesionālais, komercnoslēpums, privātās dzīves noslēpums, krimināl-

procesuālā imunitāte; 2) vietas ar īpašu statusu kriminālprocesuālā imunitāte
166

. KPL ietverta 

atsevišķā, proti, 8. nodaļa „Kriminālprocesuālā imunitāte”, un tajā paredzēts, ka 

kriminālprocesuālā imunitāte dod personai dažāda līmeņa priekšrocības kriminālprocesuālā 

pienākuma pildīšanā, tai skaitā aizliedz vai ierobežo piespiedu līdzekļu piemērošanu personai, 

vai nosaka īpašu kārtību attiecībā uz to. Šajā nodaļā ietverta tiesiskā regulējuma analīze ļauj 

secināt, ka procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanai attiecībā pret personām, kas bauda 
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kriminālprocesuālo imunitāti, ir savas īpatnības, proti: 1) diplomātiskā imunitāte atbrīvo 

ārvalstu diplomātus, viņiem pielīdzinātas personas un to ģimenes locekļus no visiem 

kriminālprocesuāliem pienākumiem; diplomātisko kurjeru nedrīkst aizturēt un apcietināt; 

personai, kura bauda diplomātisko imunitāti, var uzlikt kriminālprocesuālos pienākumus 

vienīgi ar nosūtītājvalsts rakstveida izteiktu piekrišanu; 2) personas tiesības uz konsulāro 

imunitāti apliecina Ārlietu ministrijas izsniegta apliecība, kurā saskaņā ar Latvijas Republikas 

noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem norādīts uz attiecīgās personas privilēģijām un 

imunitāti; konsulāro kurjeru nedrīkst aizturēt un apcietināt; 3) Valsts Prezidentam un Saeimas 

loceklim ir Satversmē noteiktā kriminālprocesuālā imunitāte, tas ir, minētās amatpersonas var 

saukt pie kriminālatbildības tikai ar Saeimas piekrišanu. Tiesnesi vai tiesībsargu var apcietināt 

tikai ar Saeimas piekrišanu. Lēmumu par tiesneša un tiesībsarga apcietināšanu, piespiedu 

atvešanu, aizturēšanu pieņem īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis. Ja tiesnesis vai 

tiesībsargs ir notverts smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, lēmums par piespiedu 

atvešanu, aizturēšanu nav nepieciešams, bet 24 stundu laikā ir jāinformē īpaši pilnvarotais 

Augstākās tiesas tiesnesis un ģenerālprokurors. Prokuroru var aizturēt, atvest piespiedu kārtā, 

apcietināt likumā noteiktajā kārtībā, par to nekavējoties paziņojot ģenerālprokuroram. Valsts 

drošības iestādes un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu var aizturēt 

vai atvest piespiedu kārtā tikai ar ģenerālprokurora piekrišanu. Ja šī amatpersona ir notverta 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, šāda piekrišana nav nepieciešama, bet 24 stundu laikā ir 

jāinformē ģenerālprokurors un attiecīgas valsts drošības iestādes vai biroja vadītājs.  

KPL 116.pantā noteikts, ka kriminālprocesuālās imunitātes pamats ir Satversmē, šajā 

likumā, citos likumos un starptautiskajos līgumos noteikts personas, informācijas vai vietas 

īpašais tiesiskais statuss, kas garantē personai tiesības pilnīgi vai daļēji nepildīt krimināl-

procesuālo pienākumu vai ierobežo tiesības veikt noteiktas izmeklēšanas darbības. 

Satversmē
167

 noteikta Valsts Prezidenta un Saeimas deputāta kriminālprocesuālā 

imunitāte. Valsts Prezidentu var saukt pie kriminālās atbildības, ja tam piekrīt Saeima ar ne 

mazāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu. Savukārt, Saeimas locekļa kriminālprocesuālā 

imunitāte noteikta Satversmes 29.pantā. Tiesību pētniece V. Zeppa-Priedīte secināja par to, ka 

Satversmes 29.pantā ietvertais nosacījums, ka bez Saeimas piekrišanas nedrīkst citādi 

(papildus apcietināšanai un kratīšanai) aprobežot deputāta personas brīvību, interpretējams kā 

procesuāls ierobežojums attiecībā uz KPL paredzēto ar brīvības atņemšanu saistīto piespiedu 

līdzekļu piemērošanu. Jāatzīmē, ka Satversmes 29.pants paredz Saeimas deputāta 

apcietināšanas iespējamību, ja to notver pie paša nozieguma pastrādāšanas. Izmantojot 
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sistēmiskās interpretācijas metodi un iztulkojot Satversmes 29.pantā pieredzētās tiesību 

normas jēgu kopskatā ar KPL 272.panta 1.daļu un Krimināllikuma 7.panta 1.daļu jāsecina, ka 

Saeimas deputāts varētu tikt apcietināts tikai tad, kad viņš ir notverts pie mazāk smaga, smaga 

vai sevišķi smaga nozieguma, par kuru likums paredz brīvības atņemšanas sodu, izdarīšanas. 

Kriminālpārkāpuma izdarīšanas gadījumā Saeimas deputāta apcietināšana nav pieļaujama. 

Jāatzīmē, ka par katru Saeimas locekļa apcietināšanu divdesmit četru stundu laikā jāpaziņo 

Saeimas prezidijam, kurš to ceļ priekšā nākošā Saeimas sēdē izlemšanai par Saeimas locekļa 

paturēšanu apcietinājumā vai par viņa atsvabināšanu. Laikā starp sesijām, līdz sesijas 

atklāšanai, par Saeimas locekļa paturēšanu apcietinājumā lemj Saeimas prezidijs. Saeimas 

kārtības rullis
168

 ar tā 17.pantu nosaka, ka, ja Saeima piekrīt kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 

Saeimas locekli, attiecīgais Saeimas loceklis zaudē tiesības piedalīties Saeimas un tās 

komisiju, kā arī citu to institūciju sēdēs, kurās Saeima viņu ir ievēlējusi vai apstiprinājusi, līdz 

kriminālvajāšanas izbeigšanai vai līdz brīdim, kad stājas spēkā notiesājošs tiesas spriedums. 

Šajā laikā prokuratūrai un tiesai ir tiesības piemērot attiecīgajam Saeimas loceklim visus 

kriminālprocesuālajos likumos noteiktos piespiedu līdzekļus. Saeimas kārtības rullī paredzēts, 

ka par piekrišanu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Saeimas locekli, viņa apcietināšanai, 

kratīšanas izdarīšanai pie viņa vai citādai personas brīvības ierobežošanai Saeima lemj pēc 

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojuma.  

Vienmēr aktuāls paliek jautājums par diplomātiskās imunitātes robežām, īpaši 

mūsdienu sabiedrības apstākļos, un, ņemot vērā tehnoloģiju sasniegumus
169

. Atsaucoties uz 

M. Rosa grāmatā teikto
170

, jāatzīmē, ka diplomātiskā imunitāte ir izskaidrojama no 

ekstrateritorialitātes („theory of extraterritoriality”), reprezentativitātes („theory of 

representative character”) un funkcionālās nepieciešamības
171

 (theory of functional 

necessity”) teorijām. Pēdējā teorija veido Vīnes Konvencijas par diplomātiskajiem 

sakariem
172

 konceptuālo pamatu, kuras preambulas daļā noteikts, ka diplomātiskās imunitātes 
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un diplomātu privilēģiju nolūks nav radīt priekšrocības indivīdiem, bet gan nodrošināt 

diplomātisko pārstāvniecību funkciju efektīvu veikšanu, pārstāvot valstis. Šajā Konvencijā 

nodibināts, ka diplomātiskais aģents un ar viņu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi, ja tie nav 

uzņemošās valsts pilsoņi, ir neaizskaramas personas. Tiem ir imunitāte no uzņemošās valsts 

kriminālās jurisdikcijas, kā arī tie nav pakļaujami jebkādas formas arestam vai aizturēšanai. 

Turklāt šim personām nav pienākuma sniegt liecības kā lieciniekiem. Iepriekš norādītās 

privilēģijas un imunitātes ir arī administratīvā un tehniskā personāla darbiniekiem, kā arī viņu 

ģimeņu locekļiem, kuri dzīvo kopā ar viņiem, ja viņi nav uzņemošās valsts pilsoņi vai nedzīvo 

tajā pastāvīgi. Tomēr, nosūtošā valsts drīkst atteikties no diplomātisko aģentu imunitātes no 

jurisdikcijas un no iepriekš minēto personu imunitātes, bet šādam atteikumam vienmēr jābūt 

skaidri izteiktam. 

Likumā „Par tiesu varu” 13.pantā paredzēts
173

, ka krimināllietu pret tiesnesi var 

ierosināt tikai Latvijas Republikas ģenerālprokurors. Tiesnesi nevar apcietināt un saukt pie 

kriminālatbildības bez Saeimas piekrišanas. Te būtu atzīmējams, ka šī panta 2.daļas pirmā 

teikumā tiek lietota novecojusi terminoloģija “ierosināt krimināllietu”, nevis patlaban 

lietojams termins “uzsākt kriminālprocesu”. Ir noteikts, ka lēmumu par tiesneša 

apcietināšanu, piespiedu atvešanu, aizturēšanu pieņem tam īpaši pilnvarots Augstākās Tiesas 

tiesnesis. Savukārt, ja tiesnesis notverts smaga vai sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanā, lēmums par piespiedu atvešanu vai aizturēšanu nav nepieciešams, bet 24 stundu 

laikā par to ir jāinformē īpaši pilnvarotais Augstākās tiesas tiesnesis un ģenerālprokurors. 

Jāatzīmē, ka šī norma ir attiecināma uz visu Latvijas Republikā esošo tiesu iestāžu, kas 

noteikti likumā „Par tiesu varu” ar atrunu, ka Satversmes tiesas darbību regulē Satversmes 

tiesas likums
174

. Šī likuma 35.pantā noteikts, ka Satversmes tiesas tiesneša apcietināšana vai 

kriminālvajāšanas uzsākšana pret viņu nav pieļaujama bez Satversmes tiesas piekrišanas, un 

attiecīga lēmuma pieņemšanai nepieciešams visa tiesnešu sastāva absolūtais balsu vairākums. 

Savukārt, Satversmes tiesas tiesneša aizturēšana vai piespiedu atvešana var notikt tikai ar 

Satversmes tiesas piekrišanu, šo jautājumu izskatot Satversmes tiesas triju tiesnešu sastāvā. 

Jāuzsver, ka KPL 8.nodaļas 120.pantā Satversmes tiesas tiesnesis nav minēts 

kriminālprocesuālo imunitāti baudošu valsts amatpersonu starpā. Pamatojoties uz tā, ka gan 

Sarversmes tiesas likumā, gan KPL iztrūkst tiesiskais regulējums, kas nosaka rīcību 

gadījumos, kad Sarversmes tiesas tiesnesis ir notverts smaga vai sevišķi smaga nozieguma 
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izdarīšanā, jāizsaka priekšlikums papildināt KPL 120.panta 2.daļu, norādot līdzas tiesnesim 

un tiesībsargam arī Satversmes tiesas tiesnesi.  

Saskaņā ar Tiesībsarga likuma regulējumu
175

, tiesībsarga kriminālprocesuālo imunitāti 

nosaka KPL. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma
176

 un Prokuratūras 

likuma
177

 tiesību normu analīze attiecībā uz personām, kas bauda imunitāti, liecina, ka šo 

likumu tiesiskais regulējums ir līdzīgs KPL regulējumam. Valsts drošības iestāžu klāstā ir: 

Satversmes aizsardzības birojs; Militārās izlūkošanas un drošības dienests; Drošības 

policija
178

. Jānorāda, ka Ministru kabinets (turpmāk –MK) var iesaistīt valsts drošības 

pasākumu izpildē un nodrošināšanā arī citas valsts pārvaldes iestādes. Valsts drošības iestāžu 

likuma 18.panta 7.daļa nosaka, ka iepriekš minēto iestāžu amatpersonas valsts teritorijā bez 

ģenerālprokurora piekrišanas nav saucamas pie kriminālatbildības, tās nedrīkst pakļaut 

aizturēšanai (arī administratīvajai aizturēšanai) vai piespiedu atvešanai. Kriminālprocesuālie 

ierobežojumi uz šīm amatpersonām nav attiecināmi gadījumos, kad tās ir notvertas noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanā, par ko 24 stundu laikā jāinformē ģenerālprokurors un attiecīgās valsts 

drošības iestādes vadītājs.  

No tiesību normām būtu izsecināms, ka par aizturēšanu noteiktajos imunitātes 

gadījumos jāpieņem lēmums, kas citos gadījumos nav nepieciešams. Tāpat, noteiktajos 

imunitātes gadījumos lēmums par aizturēšanu nav nepieciešams, ja tā ir neatliekama un 

veicama smaga vai sevišķi smaga nozieguma gadījumā. Iepriekš minētais ļauj izvirzīt 

priekšlikumu papildināt KPL 263.pantu ar teikumu „likumā norādītajos gadījumos, lai 

aizturētu kriminālprocesuālo imunitāti baudošu personu, jāpieņem lēmums par aizturēšanu”. 

 

 

 

1.5. Kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu ietekme uz konflikta risināšanu  

 kriminālprocesā  

 

Sabiedrībā jebkura cilvēka dzīvi regulē un nosaka sociālās normas un noteikumi. 

Nevar nepiekrist kriminologa, profesora A.Vilka viedoklim, ka cilvēku aktivitātes pārvērstos 

haosā, ja tie nepieturētos pie noteikumiem, kas definē noteiktu uzvedību kā piemērotu, bet 

citu kā nepiemērotu. Zinātnieku vidū joprojām nav vienota viedokļa par sabiedrības un tās 
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locekļu mijiedarbību. Viena zinātnieku daļa uzskata, ka cilvēku uzvedību nosaka sabiedrības 

struktūra, bet otra uzskata, ka cilvēki veido sabiedrību un tās institūtus ar savām darbībām
179

.  

Konflikta būtību veido pušu interešu, ieskatu un vērtību sadursme. Pēc sociologa 

G.Zimmela (G. Simmel) domām, konfliktam ir universāls raksturs, jo harmoniska un 

viendabīga grupa vai sabiedrība nav iedomājama. Viņš uzskata, ka tāda sabiedrība nav dzīvot 

spējīga, jo tai nav pašattīstības mehānismu un tā nav pakļauta izmaiņas veicinošo un 

stimulējošo faktoru iedarbībai
180

. Konfliktu raksturo funkcionalitāte, tādēļ tas sabiedrībai ir 

nepieciešams. G. Zimmels uzskata, ka konflikts ir radīts, lai atrisinātu duālistisku problēmu – 

problēmu starp indivīda un sabiedrības interesēm. Pēc viņa domām, tas ir viens no veidiem, 

kā var panākt vienotību, pat ja rezultātā tiek iznīcināta viena no konflikta pusēm.   

Sociālais konflikts nerodas bez iemesla, kā arī nepastāv pats par sevi
181

. Kā jebkura 

cita sabiedriskā parādība tas raksturojas ar noteiktu sociālo sistēmu, būtību un funkcijām. 

Sociālo konfliktu vadība ir viena no visaktuālākajām, bet tajā pašā laikā maz izzinātām 

sabiedrības problēmām. Konflikta risināšana paredz noteiktās stratēģijas realizēšanu konkrēta 

mērķa sasniegšanai. Pastāv vairākas konfliktu klasifikācijas iespējas. Konfliktus var  

iedalīt, piemēram, politiskajos ekonomiskajos, tiesiskajos, etniskajos, reliģiskajos, civi-

lizācijas u.c. konfliktos (skat. 1. att.). Tomēr jāatzīmē, ka konflikta sociālā daba bieži  

vien neļauj to klasificēt viennozīmīgi, un tas ir saistīts ar konflikta galamērķiem, virzītājspēku 

un sekām.  
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1. attēls. Sociālā konflikta attīstība 

 
 

Konflikts rodas tad, kad sociālā sistēma nespēj veikt tai paredzētās funkcijas, 

nodrošināt savu dzīvotspēju bez iekšējo un/vai ārējo pretdarbīgo faktoru likvidācijas vai 

neitralizācijas. Šajā nozīmē konflikts ir līdzīgs sociālās sistēmas elementu negatīvās 

atgriezeniskas saites stāvoklim. Likumpārkāpums ir tikai viena no konflikta pusēm, kurai 

raksturīga negatīva, pat destruktīva subjekta darbība. 

Katrā konfliktā izšķir noteiktas stadijas, t.i., konflikta situācijas rašanās, konflikta pušu 

prasību izvirzīšana, sākotnējā reakcija uz izaicinājumu, vienas puses visstiprākās iedarbības 

moments un, visbeidzot, konflikta risināšana.  

Liela daļa sociālo konfliktu rodas tāpēc, ka kāds no sabiedrības locekļiem nepilda 

savus pienākumus vai arī tā uzvedība neatbilst sabiedrībā pieņemtajiem standartiem. Šos 

konfliktus sabiedrība risina, piemērojot morāles un tiesību normas. Sociālo un kriminālo 

normu pārkāpšanu pēta dažādas, t.sk., socioloģijas teorijas. Kā norāda profesors A.Vilks, bez 

sociāli nosacītiem pārkāpumu faktoriem eksistē arī bioloģiski un psiholoģiski faktori, 

piemēram, personības virzība, cilvēka dažāda līmeņa vajadzības
182

. Taisnīgums un miers ir 

pamatvērtības, tās tiek aizstāvētas sociālajās normās. Taisnīguma un miera garantēšanai 

sabiedrība veido tiesību un tiesu sistēmas
183

. Savukārt tiesiskās normas ir kompetentu valsts 

iestāžu noteikti vai sankcionēti vispārīga rakstura uzvedības noteikumi, kas izsaka valsts gribu 

un regulē sabiedriskās attiecības, ko garantē valsts. Valsts jēdziens ir cieši saistīts ar varas 
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jēdzienu. Vara nozīmē spēju uzspiest savu gribu citiem un realizēt to viņu uzvedībā. Varai var 

būt piespiedu raksturs (pārvarot pretošanos) un brīvprātīgs raksturs (labprātīgas pakļaušanās 

gadījumā).  

Tiesības ir neatņemama sabiedrības dzīves sastāvdaļa. Vienā sabiedrībā atsevišķiem 

sabiedrības locekļiem ir būtiski atšķirīgi priekšstati par tiesībām un pienākumiem. Sabiedrības 

un tās locekļu priekšstatu par tiesībām un tiesisko uzvedību analīze ir saistāma ar tiesisko 

apziņu un juridisko kultūru. Šajā sakarā profesors V. Žukovs uzsver, ka tiesības raksturo 

vismaz trīs dimensijas: apziņas normas, uzvedības normas un pozitīvo tiesību normas
184

. 

Tiesību normas noformulē arī cilvēka tiesiskās uzvedības modeli, kas nosaka optimālo 

rīcību konkrētā situācijā. Kriminoloģe S. Kristapsone akcentē, ka noziedzību izraisa cilvēku 

sabiedrības daļas nevēlēšanās vai nespēja dzīvot saskaņā ar sabiedrībā vispārpieņemtajiem 

noteikumiem (likumiem)
185

. 

Ikviena sabiedrība izstrādā normatīvo struktūru, kura fiksē „normālas” uzvedības 

etalonu. Var atbalstīt viedokli, ka sociālie fenomeni un attiecības tiek vērtētas atbilstoši 

sabiedrības kopējai vērtību skalai – pozitīvi vai negatīvi, un, balstoties uz šo vērtējumu, tiek 

konstatēta uzvedības „normalitāte” jeb atbilstība un „uzvedības anormalitāte” jeb neatbilstība 

esošajām normām un vērtībām
186

. Šī neatbilstība jeb deviācija noved pie sociālā nopēluma, 

nosodījuma vai pat izolācijas. Noziegums šajā nozīmē arī ir deviācija
187

. 

Viens no tiesiskās apziņas raksturlielumiem ir likumpaklausība. Likumpaklausība ir 

kultūras elements, kas nosaka, vai un cik lielā mērā indivīdi pakļaujas tiesību normu prasībām 

un pieņem tās par atbilstošām. Indivīdu likumpaklausība kalpo par galveno tiesību normu 

efektivitātes priekšnosacījumu. Tomēr dažreiz rodas nepieciešamība ierobežot indivīda 

konstitucionālās tiesības. To visspilgtāk raksturo kriminālprocess. 

Ikviens noziedzīgs nodarījums ir ne vien pamats nodarījuma izmeklēšanai un vainīgo 

personu sodīšanai, bet arī konflikts, kas jāatrisina. Tradicionālās krimināltiesības atklāti 

nenoliedz šo tēzi, tomēr neuzsver minētā konflikta atrisināšanas nozīmi un paredz valstisko 

risinājumu ar noziedzīgu nodarījumu saistītām problēmām, kas bieži vien nerada gandarījumu 

iesaistītajām personām un nenovērš jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Krimināltiesības 

pārvērš konfliktu, kas tieši skar tikai dažas personas, par publiskas nozīmes konfliktu. 

Būtiskākais, ka šādā veidā valsts nepārprotami demonstrē savu aktīvo pozīciju un apņēmību 

rīkoties sabiedrības un indivīda interešu aizsardzības nolūkā. Taču atzīstot krimināltiesisko 

attiecību noregulēšanu par ietilpstošu savā kompetencē, valsts demonstrē vēlmi pilnīgi 
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kontrolēt procesu, patstāvīgi risināt ar noziedzību saistītas problēmas
188

. Tādējādi, var secināt, 

ka valstij piemīt īpašā pazīme – piespiedu varas monopolizācija, un to realizācija ir uzticēta 

valsts iestādēm, tai skaitā tiesībaizsardzības iestādēm. Valsts piespiešana ir daudzveidīga – 

var izdalīt krimināltiesisku, kriminālprocesuālu, administratīvu, disciplināru un citus 

piespiešanas veidus. Katrs no šiem veidiem raksturojas ar tiesību normu kopumu, kas 

reglamentē konkrētā piespiedu līdzekļa piemērošanas pamatu, nosacījumus un kārtību. Šajā 

sakarā zinātnieks N. Kapinus pauž viedokli, ka kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi nav 

nekas cits, ka normatīvi nostiprināti valsts varas līdzekļi, un to pamatuzdevums ir negatīvu 

apstākļu pārvarēšana un efektīva kriminālprocesa pamatmērķu sasniegšana
189

. Procesuālā 

piespiešana, pirmkārt, attiecas uz personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību. Tomēr indivīda 

tiesību ierobežošanai ir jābūt attaisnotai un samērīgai, bet vienlaicīgi pietiekamai, lai 

nodrošinātu personas noteikto procesuālo uzvedību. Procesuālie piespiedu līdzekļi ir 

procesuālo pienākumu nodrošināšanas līdzekļi; tie saistīti ar personu tiesību un interešu sfēras 

ierobežošanu tikai uz noteiktu laiku. Neviens procesuālais piespiedu līdzeklis pēc savas 

juridiskās dabas nav sods, kaut arī ir saistīts ar personas tiesību ierobežošanu kriminālprocesa 

interesēs
190

.   

Jāatzīmē, ka 2009.gadā ar MK rīkojumu „Par Kriminālsodu politikas koncepciju”
191

 

TM tika uzdots izstrādāt politikas plānošanas dokumentu – Preventīvo piespiedu līdzekļu 

koncepciju, lai jau tuvākajā nākotnē Latvijas tiesību sistēmā varētu ieviest preventīvos 

piespiedu līdzekļus.  Preventīvie piespiedu līdzekļi, kas tika paredzēti Preventīvo piespiedu 

līdzekļu koncepcijā
192

, ir pasākumi vardarbības novēršanai, lai panāktu personas un 

sabiedrības lielāku drošību. To mērķis ir aizsargāt apdraudētās personas un novērst 

apdraudējuma cēloņus un veicinošos apstākļus, nevis sodīt par pagātnē izdarīto
193

. Būtiski 

atzīmēt, ka preventīvie piespiedu līdzekļi Latvijas tiesību sistēmā līdz tam netika reglamentēti, 

līdz ar to bija būtiski iegūt priekšstatu par preventīvu piespiedu līdzekļu mehānismiem, kādi 

funkcionē ES valstīs, kā arī informāciju par citu valstu pieredzi, ieviešot preventīvos 
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piespiedu līdzekļus savā valstī. Jānorāda, ka līdzīgi kriminālprocesuāliem piespiedu 

līdzekļiem, preventīvie piespiedu līdzekļi nav sods. 

Starp cilvēkiem, dzīvojot sabiedrībā, rodas simpātijas un antipātijas, sadarbība un 

sācensība, konkurence, interešu un sasniedzamo mērķu dažādība. Šādas pretrunas var izraisīt 

konfliktus. Izņēmums nav arī attiecības, kuras rodas starp kriminālprocesā iesaistītajām 

personām. Kriminālprocesā personas iesaistās attiecībās dažādu iemeslu dēļ. Vieni, lai 

izpildītu savus pienākumus, otri, lai aizsargātu savas aizskartās tiesības, trešie, lai sadarbotos 

procesuālo darbību veikšanā, ceturtie tiek iesaistīti kriminālprocesā, jo, iespējams, veikuši 

darbības, kas ir pretrunā ar tiesību normām. 

Noziedzīgo nodarījumu izmеklēšana nav iespējama bez konfliktiem. Izmeklēšanas 

process nevar pārstāvēt bez iekšējās un ārējās spriedzes, sadursmēm, kuru cēlonis slēpjas ne 

tikai emocionālajos uzliesmojumos, ko izraisa atšķirības temperamentos, raksturos, uzvedības 

manierē, vecumā, dzīves pieredzē, izglītības līmenī un kvalifikācijā, bet arī attiecību, kas 

rodas kriminālprocesa laikā, specifikā. 

Konflikts var rasties starp visdažādākajām kriminālprocesā iesaistītajām personām: 

starp izmeklētāju un aizdomās turēto, starp izmeklētāju un liecinieku, starp prokuroru un 

cietušo, starp apsūdzēto un cietušo, starp diviem apsūdzētajiem utt. 

Kriminālprocesuālie konflikti, kā jebkuras pretrunas, ir sabiedrisko attiecību 

izpausmes forma, kas parāda tiesisko attiecību specifiku starp kriminālprocesā iesaistītajām 

personām, viņu vajadzību, mērķu, interešu un lomu nesaderību. Konflikti kriminālprocesā, 

neskatoties uz to (vairumā gadījumu) negatīvajiem aspektiem, var pildīt arī pozitīvu funkciju, 

piemēram, konflikts starp diviem apsūdzētajiem var provocēt vienu no apsūdzētajiem sniegt 

patiesas liecības. 

Kriminālprocesā konflikti var notikt gan darbības, gan bezdarbības veidā, piemēram, 

kad apsūdzētais atsakās sniegt liecību, vai liecinieks apgalvo, ka neko neatceras par 

notikumiem, kas jānoskaidro procesa virzītājam. 

Profesore S. Kaija interpretē noziedzīgu nodarījumu kā krimināltiesisku konfliktu, 

kurā ir pārstāvētas sabiedrības (valsts) un personas, kura ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu), 

intereses
194

. Šīs domas piekritējs ir arī profesors A. Vilks, kurš uzskata, ka no juridiskās 

konfliktoloģijas viedokļa, noziedzīgs nodarījums ir konflikts, kurš veidojās starp sabiedrību 

un personām, pārkāpušām sociālās (krimināltiesiskās) normas
195

. 

                                                           
194

  Kazaka S. Kriminālprocess kā konfliktoloģijas iespēju izmantošanas sfēra. Liepājas Universitātes Dabas 

zinātņu fakultātes XIV rakstu krājums „Sabiedrība un kultūra”, Liepāja, 2012, 269. lpp. 
195

  Vilks A. Noziedzības cena. // Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā 

politikā. Rīga, 2013, 22.-33. lpp.  



64 

Kriminālprocesuālā konflikta pamatā var būt arī uzskatu un pozīciju (piemēram, 

aizstāvības un apsūdzības pozīcija) nesaderība. Iesaistoties konfliktā, katrai no pusēm ir 

nepieciešams argumentēt, pamatot savu pozīciju, kā arī izmantot visus to rīcībā esošos 

tiesiskos līdzekļus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Procesa virzītājam nepieciešams analizēt 

izveidojušos situāciju, prognozēt iespējamās negatīvās sekas, plānot savas darbības, kā arī 

pastāvīgi orientēties un sekot līdzi “pretējās puses” darbībām. Jo viņa uzdevums ir kontrolēt 

konflikta formēšanās procesu, pieņemt lēmumus un veikt darbības, kas vērstas uz 

krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu. Kā atzīmē krimināltiesību speciālists A. 

Kozjavins
196

, ar procesa virzītāja darbību kriminālprocesā tiek noskaidrota juridiskā patiesība. 

Šīs patiesības noskaidrošanai procesa virzītājam ir jāizmanto visi likumīgie ceļi un paņēmieni. 

Būtiskā nozīme ir arī procesa virzītāja iekšējai pārliecībai, kura, savukārt, rodas balstoties uz 

pieredzi. Šī pieeja, kas bieži tiek dēvēta par patiesības vēsturiskuma principu, nosaka 

kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu 

Konflikta vadīšana izraisa nepieciešamību atpazīt konflikta iespējamos cēloņus, 

analizēt situāciju, izvēlēties atbilstošus līdzekļus, lai nepieļautu vai novērstu negatīvās sekas, 

kas var traucēt kriminālprocesa mērķa sasniegšanu.  

Kriminālprocesuālie konflikti ir prognozējami un tos iespējams regulēt. Izmeklējot 

noziedzīgo nodarījumu, procesa virzītājs visu savu darbību plāno atbilstoši izvirzītajām 

versijām, kas dod iespēju paredzēt iespējamo nevēlamo uzvedību no kriminālprocesā 

iesaistītajām personām.  

Tajā pašā laikā valsts ir noteikusi ierobežojumus, lai nodrošinātu kriminālprocesuālo 

darbību. Procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošana ir saistīta ar noteiktu tiesisko priekšrakstu 

ievērošanu. Tikai taisnīgs krimināltiesisko attiecību noregulējums ļauj attaisnot cilvēka tiesību 

un brīvību ierobežojumus, un tas nosaka nepieciešamību kompleksi risināt virkni problēmu, 

kas var rasties, realizējot noteiktas procesuālas darbības. Kriminālprocesuālā piespiešana - 

viens no KPL reglamentētiem veidiem kriminālprocesā iesaistīto personu uzvedības 

ietekmēšanai, kas paredz iespēju piemērot piespiedu līdzekļus personām, kas nav izpildījušas 

likuma prasības, vai lai nepieļautu šādu neizpildi. Tāpēc būtisks ir jautājums par 

kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu un to ietekmi uz konstitucionālo tiesību 

un brīvību ierobežošanu. Risinot jautājumu par likumīga un pamatota lēmuma pieņemšanu un 

kriminālprocesuāla piespiedu līdzekļa piemērošanu procesa virzītājam jāizvērtē informāciju, 

tās apjomu un faktu pietiekamību
197

. 
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Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumā lietā Nr.2001-10-01 iekļauta atziņa, 

ka tiesiskās valsts princips prasa, lai kriminālprocesa rezultāts būtu taisnīgs, proti, lai personas 

netiktu notiesātas par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kurus tās nav izdarījušas, un lai 

personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, tiktu atbilstoši notiesātas
198

. Arī bijušais 

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns izteica viedokli, ka „labāk, lai ir desmit nenotiesātu vainīgo, 

nekā viens nepamatoti notiesātais”
199

. 

Nedrīkst aizmirst, ka krimināltiesību konflikts var būt gan īsts, gan šķietams. Tieši 

tāpēc neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanā netiek konstatēta KPL noteiktajā kārtībā. D. Krauss ar līdzautoriem pauž viedokli, 

ka ir jāpastāv divu faktoru – „vainas prezumpcijas” un „nevainīguma prezumpcijas” - 

mijiedarbībai, lai nepieļautu neobjektīvu procesu. Lai būtu garantēts taisnīgs process, līdz 

sprieduma pasludināšanai vienādā mērā ir jāpārbauda gan iespējama personas vaina, gan 

nevainīgums
200

. Šī nostādne par īpaši aktuālu kļūst, piemērojot visstingrāko kriminālprocesa 

piespiedu līdzekli – apcietinājumu. Nepieciešams atzīmēt, ka lemjot jautājumu par drošības 

līdzekļa – apcietinājuma – piemērošana būtu jāvērtē, vai konkrētajā gadījumā iegūtās 

konkrētas ziņas par faktiem rada pamatotas aizdomas, ka persona ir izdarījusi noziedzīgu 

nodarījumu, par ko tiek turēta aizdomās, lai šī drošības līdzekļa piemērošana nebūtu pretrunā 

ar KPL 272. panta prasībām. Turklāt ECK 5. panta pirmā punkta „c” apakšpunkts nosaka, ka 

brīvības atņemšana ir pieļaujama likumā noteiktajā kārtībā gadījumos, ja persona tiek 

likumīgi arestēta vai aizturēta ar nolūku nodot viņu kompetentām tiesību aizsardzības 

iestādēm, balstoties uz pamatotām aizdomām, ka šī persona ir izdarījusi sodāmu nodarījumu, 

vai ja ir pamatots iemesls uzskatīt par nepieciešamu aizkavēt vai nepieļaut viņas bēgšanu pēc 

likumpārkāpuma izdarīšanas. Par konflikta atrisināšanas aktu šajā gadījumā būs uzskatāms 

spēkā stājies tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai lēmums par 

kriminālprocesa izbeigšanu. 

Likumdevējs ir paredzējis iespēju, ka procesa virzītājs var kļūdīties un šķietamu 

konfliktu noturēt par īstu. Tāpēc likums "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas 

nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” nosaka 

apmēru un kārtību, kādā tiek atlīdzināti šajā likumā minētie zaudējumi, kas procesa virzītāja 

nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, viņiem pildot dienesta pienākumus, ir nodarīti 
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fiziskajām personām
201

. Jāuzsver, ka šajā likumā ir lietota novecojusi terminoloģija, proti, 

vārdu salikums „izziņas iestāde” patlaban tiek formulēts kā „izmeklēšanas iestāde”. Šī 

piezīme attiecināma arī uz paša likuma nosaukumu. Neskatoties uz to, ka KPL Pārejas 

noteikumos tika ietverta norāde, ka normatīvajos aktos lietotais termins „izziņas iestāde” līdz 

šo aktu redakcijas pakāpeniskai precizēšanai turpmāk saprotams kā termins „izmeklēšanas 

iestāde”. Kopš KPL stāšanās spēkā ir pagājis pietiekami ilgs periods, lai veiktu grozījumos 

tiesību aktos un sakārtotu tajos lietojamo terminoloģiju.  

Analizējot konfliktoloģijas atziņu izmantošanu kriminālprocesā, var izdarīt 

secinājumu, ka konfliktoloģijas un kriminālprocesa zinātnes sintēzei ir būtiska nozīme 

mūsdienu sabiedrības konfliktu risināšanā, t.sk. kriminālprocesuālo konfliktu risināšanā. Tikai 

izmantojot kriminālprocesa tiesību un konfliktoloģijas atziņu mijiedarbību, var iegūt 

vislabākos rezultātus, nepieļaujot neattaisnotu personas tiesību ierobežošanu procesuālo 

piespiedu līdzekļu piemērošanā. 
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2. KRIMINĀLPROCESUĀLO PIESPIEDU LĪDZEKĻU  

SISTĒMA LATVIJĀ 

 

2.1. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi 

 
 

Kaut gan Kriminālprocesa likumā ir noteikta kriminālprocesa kārtība, kas domāta, lai 

nodrošinātu efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību 

taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē, atsevišķos gadījumos 

rodas nepieciešamība ierobežot kādu no cilvēka konstitucionālām tiesībām. Šie ierobežojumi 

var skart personas mantiskās un sociālās tiesības, pārvietošanas, atrašanas vietas, 

nodarbošanās, sazināšanas izvēles brīvību u.c. Kriminālprocesā šo tiesību ierobežošana 

notiek, izmantojot īpašu instrumentu – procesuālos piespiedu līdzekļus, un tiem var būt gan 

fiziskās, gan psihiskās ietekmes raksturs
202

. Atsaucoties uz promocijas darba 1.2. apakšnodaļā 

ietverto procesuālo piespiedu līdzekļu sadalījumu un uzskaitījumu, saskaņā ar likumdevēja 

pieeju šo piespiedu līdzekļu klasifikācijai, darba autore šīs apakšnodaļas ietvaros veiks ar 

brīvības atņemšanu nesaistīto piespiedu līdzekļu, proti, piespiedu atvešanas un ar brīvības 

atņemšanu nesaistīto drošības līdzekļu tiesiskā regulējuma un ar to radušos problēmu analīzi, 

izvērtējot zinātniskās atziņas un juridiskās prakses materiālus par šo tēmu. Jāatzīme, ka šī 

promocijas darba ietvaros netika veikta citu valstu tiesisko sistēmu salīdzināšana, ņemot vērā 

zinātniskās atziņas par valstu ekonomikas, politikas, ideoloģijas, relīģijas, vēstures, 

demogrāfijas, geogrāfijas padziļinātas analīzes nepieciešamību šajā gadījumā
203

. 

Kriminālprocesa gaitā procesa virzītājam ir jāveic likuma paredzētas darbības, un to 

izpilde dažreiz nav iespējama bez piespiedu līdzekļu, tai skaitā, piespiedu atvešanas, kuras 

mērķis ir personas dalības kriminālprocesā nodrošināšana, piemērošanas. 
 
Jāpiekrīt tiesību 

zinātnes pētnieces S. Ševeļovas viedoklim, ka piespiedu atvešana, līdztekus procesuālajiem 

piespiedu līdzekļiem – aizturēšanai un apcietinājumam, var būt saistīta ar fizisku ietekmi uz 

personu
204

. Aktuālais KPL, reglamentējot šo piespiedu līdzekli nosaka, ka piespiedu atvešana 

varētu būt piemērota, lai nodrošinātu personas piedalīšanos procesuālajā darbībā, ja tā bez 

attaisnojoša iemesla neierodas pēc procesa virzītāja aicinājuma. Jāuzsver, ka šajā gadījumā 

nav tiesiskā pamata piemērot piespiedu atvešanu, ja iepriekš persona netika likumā 

paredzētajā kārtībā uzaicināta piedalīties procesuālajā darbībā. Jāatzīmē, ka KPL nav precīzi 
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atrunāts, kas tiek saprasts ar „attaisnojošo iemeslu”. Varētu domāt, ka par attaisnojošiem 

iemesliem var uzskatīt objektīvā rakstura apstākļus, piemēram, slimību, nesavlaicīgu pavēstes 

saņemšanu, transporta satiksmes trūkumu, dabas stihijas sekas, u.c.. Tāpēc, pirms pieņemt 

lēmumu par piespiedu atvešanu, būtu noskaidrojams personas neierašanas iemesls, kā arī 

veicams tā izvērtējums. KPL 328.pants nosaka, ka procesa virzītājs uzaicina personu uz 

izmeklēšanas iestādi, prokuratūru vai tiesu, lai tā piedalītos kriminālprocesā ar pavēsti, bet 

nepieciešamības gadījumā uzaicināšanai var izmantot citus saziņas veidus. Papildus, KPL 

330.pants nosaka, ka pavēsti parasti nogādā pa pastu, vai ziņnesis (kurjers) uz aicināmās 

personas norādīto adresi, bet personai, kuru aicina pirmo reizi – uz dzīves vietu vai juridisko 

adresi. Pavēsti var nosūtīt arī uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja aicināmā 

persona norādījusi citu saziņas veidu, vai gadījums ir steidzams, personu var uzaicināt, 

izmantojot arī citus saziņas veidus. Analizējot šo regulējumu, var redzēt, ka likums šajā 

gadījumā nedod skaidrojumu, kas ir jāsaprot ar „citi saziņas veidi”. KPL 333.pantā paredzēts, 

ka personai, kura konkrētajā kriminālprocesā norādījusi procesuālās darbības veicējam savu 

adresi, ir pienākums būt sasniedzamai šajā adresē, un ja pavēste nogādāta šajā nodaļā 

noteiktajā kārtībā, uzskatāms, ka aicināmajai personai ir paziņots par kriminālprocesa norises 

laiku un vietu. Likums arī nosaka, ka, ja pavēste aicināmajai personai nogādāta pa pastu, 

uzskatāms, ka aicināmajai personai ir paziņots par procesa norises laiku un vietu septītajā 

dienā pēc pavēstes nodošanas pastā, bet gadījumos, kad izmantots elektroniskais pasts - otrajā 

darbdienā pēc pavēstes nosūtīšanas. Jāņem vērā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 

Krimināllietu departamenta 2012. gada 22. marta lēmumā lietā Nr. SKK-193/2012 ietverto 

atziņu - ja cietušais nav ieradies uz tiesas sēdi un nav paziņojis tiesai par savas neierašanās 

iemeslu, bet par tiesas sēdi viņam savlaicīgi un likumā noteiktā kārtībā tika paziņots, 

atzīstams, ka viņš uz tiesas sēdi nav ieradies bez attaisnojoša iemesla
205

. Jāuzsver, ka tiesai 

nav pienākums meklēt papildu pierādījumus, kas varētu attaisnot vai neattaisnot personas 

prombūtni, ja persona pati to nav pierādījusi vai iesniegusi pierādījumus, kas ir izsniegti 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
206

. Jāatzīmē, ka likumdevējs ir paredzējis pienākumu 

cietušajam un lieciniekam piedalīties izmeklēšanas darbībā, proti, cietušajam ir pienākums 

pēc procesa virzītāja pieprasījuma nekavējoties rakstveidā paziņot savu sūtījumu saņemšanas 

pasta vai elektronisko adresi, tādējādi, apņemoties 24 stundu laikā saņemt kriminālprocesu 

veicošās amatpersonas nosūtītos sūtījumus un bez kavēšanās ierasties pēc procesa virzītāja 

uzaicinājuma un izpildīt citus minētos procesuālos pienākumus. Savukārt lieciniekam ir 
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pienākums pēc procesa virzītāja pieprasījuma rakstveidā paziņot savu sūtījumu saņemšanas 

pasta vai elektronisko adresi, kā arī ierasties kriminālprocesu veicošās amatpersonas 

norādītājā laikā un noteiktajā vietā un piedalīties izmeklēšanas darbībā, ja ir ievērota 

izmeklēšanas kārtība. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 

departamenta 2009. gada 3. decembra lēmuma lietā Nr. SKK-669/2009
207

 analizēts, ka 

nosūtot apsūdzētajam paziņojumu-pavēsti par lietas iztiesāšanas vietu un laiku neierakstīto 

vēstuļu sūtījuma veidā, tika radīts pamats atzīt, ka apgabaltiesa pārkāpusi KPL 22.nodaļā 

noteikto kārtību par pavēstes izsniegšanu, jo no lietas materiāliem nevarēja izdarīt 

secinājumu, ka apsūdzētajam bija zināms par lietas iztiesāšanas vietu un laiku. Savukārt, KPL 

331.panta 1.daļa nosaka, ka pavēsti aicināmajai personai izsniedz personiski pret parakstu, un 

pavēstes paraksta daļā norāda arī tās saņemšanas laiku.  

Profesores Ā. Meikališa un K. Strada-Rozenberga uzsvēra, ka piespiedu atvešana 

varētu būt pielietota tad, kad personai piedalīšanās kādā no procesuālajam darbībām ir 

pienākums, nevis tiesības
208

. Tā, piemēram, KPL 103.panta 2.daļa ietver nostādni, ka 

cietušajam nav pienākuma īstenot savas tiesības un viņu nevar pakļaut piespiedu atvešanai, ja 

vien viņš netiek aicināts sakarā ar nepieciešamību piedalīties izmeklēšanas darbībās.   

Nepieciešams norādīt, ka KPL redakcija, kas bija spēkā līdz 30.06.2009., tā 250.panta 

1.daļā saturēja precīzu norādi par piespiedu atvešanai pakļaujamo personu loku un paredzēja, 

ka piespiedu atvešanai var pakļaut aizdomās turēto, apsūdzēto, liecinieku un cietušo. Arī 

tagad procesuālais piespiedu līdzeklis – piespiedu atvešana var būt piemērota gan personām, 

kurām ir tiesības uz aizstāvību - personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizdomās 

turētājam un apsūdzētājam, gan lieciniekiem un cietušajiem. Tomēr jāatceras, ka procesuālo 

piespiedu līdzekli nevar piemērot nepilngadīgai cietušajai personai, kas cietusi no 

vardarbības, ko nodarījusi persona, no kuras cietusi persona ir materiāli vai citādi atkarīga, vai 

seksuālas izmantošanas, kā arī mazgadīgai cietušajai personai. Tas savukārt nozīmē, ka pret 

pārējiem nepilngadīgajiem piespiedu atvešana varētu būt pielietota.  Tāpat nepieciešams 

atzīmēt, ka Kriminālprocesa likumā un citos tiesību aktos ir atrunāts personu loks, kas bauda 

kriminālprocesuālo imunitāti, un ir norādes par procesuālo piespiedu līdzekļu, tostarp 

piespiedu atvešanas, piemērošanas īpatnībām un iespējām attiecībā pret šīm personām. 

Analizējot KPL 250.panta 2.daļas aktuālo redakciju un veicot salīdzinājumu ar šī panta daļas 

redakciju pirms iepriekš minēto grozījumu
209

 stāšanos spēkā nepieciešams norādīt, ka aktuālā 
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redakcija paplašināja personu, kuru piespiedu atvešanu var piemērot arī bez iepriekšēja 

aicinājuma, ja viņu dzīvesvieta nav zināma vai ja tie slēpjas no pirmstiesas kriminālprocesa 

vai tiesas, loku, un tika papildināta ar procesuālo statusu – persona, pret kuru uzsākts 

kriminālprocess. Tādējādi, šādā kārtībā piespiedu kārtā var atvest tikai personu, pret kuru 

uzsākts kriminālprocess, aizdomās turēto vai apsūdzēto. KPL 250.panta 3. daļa palikusi bez 

izmaiņām un tā nosaka, ka grūtniecēm vai akūti slimām personām, ja šo faktu apliecinājis 

ārsts, piespiedu atvešanu var piemērot tikai tad, ja procesuālo darbību nav iespējams veikt 

personas atrašanās vietā, un tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu. 

Piespiedu atvešanas kārtību nosaka KPL 251.pants, kurš palika nemainīgs kopš KPL 

pamatredakcijas stāšanās spēkā 2005. gada 1. oktobrī.  Tās nosaka, ka piespiedu atvešanu 

piemēro ar procesa virzītāja lēmumu, kurā norāda, kas, pie kuras amatpersonas, kad un kādā 

nolūkā jāatved, kurai policijas iestādei uzdota piespiedu atvešana. Atradis personu, kurai 

jāpiemēro piespiedu atvešana, policijas darbinieks pret parakstu iepazīstina to ar lēmumu, 

nogādā attiecīgo personu pie lēmumā minētās amatpersonas un atzīmē lēmumā laiku, kad tas 

izdarīts. Ja piespiedu atvešanu nevar piemērot vai ja atvedamais nav atrasts, policijas 

darbinieks to atzīmē lēmumā, kuru nodod procesa virzītājam. Iepriekš norādīto KPL pantu 

tiesiskā regulējuma analīze dod pamatu izteikt priekšlikumu par KPL 251.panta 1.daļas 

grozīšanu, to papildinot ar precizējumu, ka likumā paredzētajos gadījumos piespiedu atvešanu 

piemēro tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu.  

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par policiju”
210

 12.pantu, kurā reglamentētas 

policijas darbinieka vispārējās tiesības, aktuālo redakciju, policijas darbiniekam, pildot viņam 

uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības pielietot pret 

likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus; kā arī veikt personu aptauju, pieņemt 

paskaidrojumus, kā arī izsaukt uz policijas iestādi jebkuru personu sakarā ar lietām un 

materiāliem, kuru izskatīšana ir policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša 

iemesla neierodas pēc izsaukuma, likumā noteiktajā kārtībā veikt to piespiedu atvešanu. 

Savukārt, šī likuma 10.pants nosaka policijas darbinieka pamatpienākumus, kuru starpā ir 

pienākums izpildīt tiesu, tiesnešu un prokuroru lēmumus par to personu piespiedu atvešanu, 

kuras izvairās no ierašanās pēc izsaukuma. Jāatzīmē, ka 01.07.2012., stājoties spēkā likumam 

„Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, kļuva iespējams iztiesāšanas laikā piemērot piespiedu 

atvešanu lieciniekam. Komentējot šos grozījumus, Tieslietu ministrijas (TM) pārstāvis Z. 

Dundurs apstiprināja to svarīgumu, uzsverot šī procesuālā piespiedu līdzekļa izpildes 

efektivitāti, apšaubot, vai liecinieks dzīvesvietā patiesi netika sastapts un nogādāts tiesā, kā tas 
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tiek atspoguļots policijas darbinieka ziņojuma
211

. Savukārt, Latvijas Republikas MK 

17.08.2012. vēstulē Nr.18/TA-664 tika atzīmēts, ka piespiedu līdzekļa – piespiedu atvešanas 

piemērošana praksē bieži vien neattaisnojas, jo policijas darbiniekiem nav tiesību iekļūt mājā, 

dzīvoklī, telpā, kurā atrodas persona, attiecībā uz kuru jāpiemēro piespiedu atvešana, ja šī 

persona labprātīgi nevēlas izpildīt procesa virzītāja lēmumu. Saskaņā ar likuma ''Par policiju'' 

12.pantu, iekļūt dzīvoklī vai nedzīvojamā telpā bez atļaujas (ja nepieciešams, lietojot fizisku 

spēku) drīkst tikai gadījumos, kad persona aizturama nozieguma vietā vai apdraudēta citu 

personu dzīvība, ir pamatotas aizdomas, ka tajā atrodas persona, kura tiek turēta aizdomās, 

apsūdzēta vai notiesāta par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu un izvairās no 

izmeklēšanas, tiesas vai soda izciešanas, vai bezvēsts prombūtnē esoša nepilngadīga persona, 

kā arī stihisku nelaimju un citu ārkārtēju notikumu gadījumos, kad apdraudēta personu un 

sabiedrības drošība. Jāatzīmē, ka akūti slimām personām, ja šo faktu apliecinājis ārsts, 

piespiedu atvešanu var piemērot tikai tad, ja procesuālo darbību nav iespējams veikt personas 

atrašanās vietā un tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu
212

. 

KPL 251.panta pirmā daļa nosaka, ka piespiedu atvešanu piemēro ar procesa virzītāja 

lēmumu. Savukārt saskaņā ar KPL 26.pantu konkrētajā kriminālprocesā pilnvaras ir, 

piemēram, procesa virzītājam, izmeklēšanas grupas dalībniekam, uzraugošajam prokuroram, 

procesuālo uzdevumu izpildītājam, izmeklētāja tiešajam priekšniekam: 1) KPL 30.panta otrā 

daļa nosaka, ka izmeklēšanas grupas dalībniekam procesa virzītāja uzdevumā un noteiktajos 

ietvaros ir tiesības veikt izmeklēšanas darbības un pieņemt procesuālos lēmumus; 2) saskaņā 

ar KPL 31.panta trešās daļas 4.punktu izmeklētāja tiešajam priekšniekam ir tiesības veikt 

izmeklēšanas darbību, par to iepriekš informējot procesa virzītāju; 3) saskaņā ar KPL 37.panta 

trešās daļas 3.punktu uzraugošajam prokuroram ir tiesības veikt procesuālās darbības, par to 

iepriekš informējot procesa virzītāju; 4) saskaņā ar KPL 32.pantu  procesuālo uzdevumu 

izpildītājs atbild par uzdotās izmeklēšanas darbības kvalitatīvu izpildi.  

Līdz ar to izvirzāms priekšlikums KPL 250.panta 1.daļu izteikt šādi: „Lai nodrošinātu 

personas piedalīšanos procesuālajā darbībā, ja tā bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc 

kriminālprocesa veikšanai pilnvarotas amatpersonas aicinājuma, amatpersona savas 

kompetences ietvaros var piemērot piespiedu atvešanu”. Piespiedu atvešanas mehānisma 

pilnveidošanai izvirzāms priekšlikums grozīt KPL 251.panta 1.daļu, to izsakot šādi: 

„Piespiedu atvešanu piemēro ar kriminālprocesa veikšanai pilnvarotas amatpersonas 

lēmumu, kurā norāda, kas, pie kuras amatpersonas, kad un kādā nolūkā jāatved, kurai 
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policijas iestādei uzdota piespiedu atvešana. Šajā likumā paredzētajos gadījumos piespiedu 

atvešanu piemēro tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu”. Savukārt, KPL 

251.panta 3.daļu izteikt šādi: “Ja piespiedu atvešanu nevar piemērot vai ja atvedamais nav 

atrasts, policijas darbinieks to atzīmē lēmumā, kuru nodod procesa virzītājam vai citai 

amatpersonai, kas pieņēma lēmumu par piespiedu atvešanu”.  

Diskusija par to, vai piespiedu atvešanai nepiemīt brīvības atņemšanas raksturs, tika 

uzsākta jau 2006. gadā profesoru Ā.Meikališas un K.Stradas-Rozenbergas publikācijā
213

. 

Savukārt tiesību zinātņu pētniece S. Ševeļova īpaši uzsver piespiedu atvešanas ietekmi uz 

tādām konstitucionālajām tiesībām kā tiesībām uz brīvību un personas neaizskaramību
214

. Šo 

nostāju ilustrē Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk – ECT) atsevišķos spriedumos ietvertas 

atziņas. Personas piespiedu iesēdināšana automašīnā un atvešana pret viņas gribu, un 

izmantojot spēku, tika konstatēta ECT lietā Foka pret Turciju, kad personu nogādāja uz 

policijas iecirkni, un tas, pēc ECT ieskata, ietekmēja iesniedzējas pārvietošanos un viņas 

brīvību Konvencijas 5. panta izpratnē
215

. Savukārt, citā, De Vilde, Oms un Verspirs pret 

Beļģiju lietā ECT par personas tiesību uz brīvību ierobežošanu uzskata arī personai uzlikto 

pienākumu sekot līdzi tiesībsargājošo institūciju darbiniekam uz kādu vietu
216

.   

Turpmāk šīs apakšnodaļas ietvaros tiks analizēti ar brīvības atņemšanu nesaistītie 

drošības līdzekļi. Jānorāda, ka KPL paredz plašu klāstu, kuru sastāda 11 dažādi drošības 

līdzekļi. Šāda drošības līdzekļu daudzveidība saskan ar ECT pieeju, jo ECT spriedumos 

vairākkārt tika uzsvērts, ka, lemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu, vienmēr ir 

jāapsver mazāk intruzīvu līdzekļu piemērošanas iespēja, piemērojot ar brīvības atņemšanu 

saistītos līdzekļus tikai izņēmuma gadījumos
217

. Procesa virzītājam ir jāizvēlas tādu 

procesuālo piespiedu līdzekli, kas pēc iespējas mazāk aizskars personas pamattiesības un būs 
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samērīgs. Pamatoti jāuzskata, ka ikviena drošības līdzekļa izvēle ir atkarīga no noziedzīga 

nodarījuma rakstura un kaitīguma, aizdomās turētas vai apsūdzētas personas personības, viņa 

ģimenes stāvokļa, veselības un citiem apstākļiem.  

KPL saskatāma tendence, ka drošības līdzekļi piemērojami likumā minēto mērķu 

nodrošināšanai, ja ir pietiekams pamats – varbūtība, ka aizdomās turētais vai apsūdzētais 

izvairīsies no pirmstiesas kriminālprocesa, tiesas vai turpinās noziedzīgas darbības. Profesore 

Ā. Meikališa domā, ka „varbūtība ir gan drošības līdzekļa izraudzīšanas pamats, gan arī 

apstāklis, kas ņemams vērā, izraugoties konkrētu drošības līdzekli. Visdrīzāk likumdevējs, 

norādot uz apstākļiem, kas ņemami vērā konkrēta drošības līdzekļa izvēlē, ir domājis nevis 

pašu varbūtību (ja šāda varbūtība nepastāv vispār, tad nevar būt runa par drošības līdzekļa 

piemērošanu, jo tam nav pamata), bet gan attiecīgo varbūtības realizācijas pakāpi, lai dažādos 

līmeņos varētu nodrošināt tiesvedības intereses. Kriminālprocesuālo pārkāpumu vai jaunu 

noziedzīgu nodarījumu varbūtībai jābūt pietiekami lielai, turklāt balstītai nevis uz abstraktiem 

pieņēmumiem, bet uz faktiem, kas attiecas uz apsūdzētā/aizdomās turēta uzvedību un viņa 

personību raksturojošiem datiem. Procesa virzītāja pamatuzdevums nav tādu faktu meklēšana, 

kas pamatotu un motivētu drošības līdzekļa piemērošanu – viņa pienākums ir rūpēties par 

sekmīga kriminālprocesa norisi, novēršot vai mazinot riskus, kas to var apdraudēt. Šā mērķa 

sasniegšanai, pastāvot KPL definētajiem priekšnosacījumiem, personai drīkst piemērot 

drošības līdzekļus
218

. 

 No KPL izriet, ka ar brīvības atņemšanu nesaistītos drošības līdzekļus pirmstiesas 

procesa laikā var piemērot procesa virzītājs – amatpersona, kas konkrētajā brīdī vada 

kriminālprocesu. Tomēr, arī izmeklēšanas tiesnesis pirmstiesas procesa laikā ir tiesīgs 

piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistīto drošības līdzekli – drošības naudu. Šis secinājums 

izriet no KPL 275.panta tiesiskā regulējuma, kurā izmeklēšanas tiesnesim ir paredzēta iespēja 

apcietinājumu aizstāt ar drošības naudu. Jānorāda, ka KPL 275.panta 2.daļā, paredzot, ka, ja 

viena mēneša laikā drošības naudu samaksā un izmeklēšanas tiesnesim iesniedz samaksu 

apliecinošu dokumentu, tiesnesis pieņem lēmumu par drošības līdzekļa maiņu, likumdevējs 

paredz lēmuma par drošības līdzekļa maiņu, nevis grozīšanu pieņemšanu. Promocijas darba 

autore, neatbalstot atšķirīgas terminoloģijas izmantošanu, izsaka priekšlikumu grozīt KPL 

275.panta 2.daļas pirmo teikumu, aizstājot vārdu „maiņu” ar vārdu „grozīšanu”. Diskusijas 

būtu izvizams jautājums par iespēju paredzēt izmeklēšanas tiesnesim tiesības piemērot 

aizdomās turētajam vai apsūdzētajam pirmstiesas procesā arī citus ar brīvības atņemšanu 

nesaistītus drošības līdzekļus. Jānorāda, ka KPL 274.panta 4
1
.daļa paredz izmeklēšanas 

tiesnesim pirmās instances tiesā līdz lietas iztiesāšanas uzsākšanai tiesības pašam lemt par cita 
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drošības līdzekļa piemērošanu, ja viņš šā likuma 41.panta 2.daļā paredzētajos gadījumos atceļ 

agrāk piemēroto apcietinājumu vai atsaka to piemērošanu.  

KPL 318.panta 1.daļas 5.punktā ir noteikts, ka procesa virzītājs pieņem un rakstveidā 

noformē motivētu lēmumu par piespiedu līdzekļa piemērošanu. Savukārt amatpersonas, kuras 

veic kriminālprocesu, bet nav procesa virzītāji, pieņem motivētus lēmumus savas 

kompetences jautājumos. Tāpat likumā noteikts, ka personu, kura iesaistīta kriminālprocesā 

un kuras tiesības un intereses skar pieņemtais nolēmums, tās aizstāvi un pārstāvi iepazīstina ar 

pieņemto nolēmumu pirms tā izpildes uzsākšanas (KPL 321.pants). Visi procesuālie lēmumi 

stājas spēkā tūlīt pēc to pieņemšanas, ja vien likumā nav noteikta cita spēkā stāšanas kārtība. 

Saskaņā ar KPL 245.panta prasībām, piemērojot procesuālo piespiedu līdzekli, procesa 

virzītājs vai izmeklēšanas tiesnesis pieņem motivētu rakstveida lēmumu, kurā norāda: 

personu, kurai piemērojams piespiedu līdzeklis; piespiedu līdzekļa piemērošanas pamatu; 

piespiedu līdzekļa veidu; iestādi vai personu, kurai uzdots lēmumu izpildīt; lēmuma 

pārsūdzēšanas kārtību. Lēmumā par drošības līdzekļa piemērošanu ir jānorāda, saistība ar 

kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiek piemērots 

drošības līdzeklis. Procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu reglamentē arī KPL 246.pants, 

un tas nosaka, ka, uzsākot procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, persona, kura to 

piemēro, informē personu, kurai tās piemērots, par pieņemto lēmumu, kā arī izskaidro 

piespiedu līdzekļa būtību, saturu, pārsūdzības kārtību un piemērotā procesuālā piespiedu 

līdzekļa neievērošanas sekas. Profesore Ā. Meikališa pamatoti uzsver, ka par drošības 

līdzekļa pielietošanas brīdi uzskatams moments, kad šis lēmums darīts zināms personai, kurai 

tas piemērots, respektīvi – drošības līdzekļa faktiskās realizācijas sākums
219

.  

Drošības līdzekļus piemēro aizdomās turētajam un apsūdzētajam. Persona atzīstama 

par aizdomās turēto, ja pierādījumu kopums dod pamatu procesa virzītāja pieņēmumam, ka 

izmeklējamo noziedzīgu nodarījumu, visticamāk, izdarījusi konkrētā persona, procesa 

virzītājs pieņem rakstveida lēmumu. Šajā sakarā ir jāatceras, ka saskaņā ar KPL 398.panta 

3.daļu „personu var atzīt par aizdomās turēto, kā arī tai piemērot drošības līdzekļus tikai no 

brīža, kad izmeklējamo nodarījumu var kvalificēt pēc konkrētā KL panta”. Tam ir būtiska 

nozīme, jo, uzsākot kriminālprocesu, izmeklējamo rīcību var kvalificēt tikai pēc piederības 

pie noziedzīgu nodarījumu grupas objekta, un kvalificēt nodarījumu, par kuru uzsākta 

izmeklēšana pēc konkrēta KL panta tad, kad ir iegūti pietiekami pierādījumi. Savukārt, 

apsūdzētais ir persona, kura ar procesa virzītāja lēmumu saukta pie kriminālatbildības par 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un pret kuru uzsāktā kriminālvajāšana nav izbeigta, kura 

nav attaisnota vai atzīta par vainīgu ar spēkā stājušos tiesas spriedumu. Viena un tā pati 
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persona vienā kriminālprocesā nevar vienlaikus būt apsūdzētais un aizdomās turētais. 

Drošības līdzekļu piemērošanas mērķis ir nodrošināt aizdomās turētā vai apsūdzētā 

pirmstiesas procesa un tiesvedības interesēm atbilstošu uzvedību. Tiem ir piespiedu, 

preventīvs un fakultatīvs raksturs, un to piemērošana ir saistīta ar noteikto termiņu 

ievērošanu
220

.  

Likums paredz iespēju tādus drošības līdzekļus kā dzīvesvietas maiņas paziņošanu, 

pieteikšanos noteiktā laikā policijas iestādē, aizliegumu tuvoties noteiktai personai vai vietai, 

noteiktas nodarbošanās aizliegumu un aizliegumu izbraukt no valsts piemērot arī papildus 

jebkuram citam drošības līdzeklim. Jāuzsver, ka iepriekš minētie drošības līdzekļi var būt 

piemēroti arī kā patstāvīgie drošības līdzekļi. Gramatiski iztulkojot KPL 243.panta 4.daļas 

tiesisko regulējumu, jāsecina, ka likumā nav atrunāts, kādā kombinācijā varētu tikt piemēroti 

iepriekš norādītie drošības līdzekļi, papildinot vienu no pamata drošības līdzekļiem. Tas 

nozīmē, ka papildus vienam pamata drošības līdzeklim vienlaikus varētu būt piemēroti 

vairāki, pat visi iepriekš minētie drošības līdzekļi. Pastāv iespēja vienlaikus piemērot tos arī 

papildus ar brīvības atņemšanu saistītajiem drošības līdzekļiem. Šī paredzēta iespēja ļauj 

procesa virzītājam, izvēloties drošības līdzekļus, visnotaļ optimāli ierobežot personas tiesību 

un brīvību apjomu. Atbalstot likumdevēja paredzēto iespēju piemērot drošības līdzekļus, tos 

kombinējot, tomēr jāuzsver iepriekš minētas kombinēšanas pamatotības un lietderīguma 

izvērtējuma nepieciešamību katrā piemērošanas gadījumā.  

A. Judins atzīmē, ka KPL neklasificē ar brīvības atņemšanu nesaistītos drošības 

līdzekļus pēc to stingrības. Tomēr atsevišķu drošības līdzekļu ierobežošanas spēks, personai 

noteikto pienākumu apjoms, kontroles intensitāte un drošības līdzekļu neievērošanas 

iespējamās sekas nav vienlīdzīgas. Tādi drošības līdzekļi kā uzturēšanas noteiktā vietā un 

aizliegums izbraukt no valsts neparedz intensīvu kontroli par noteiktu pienākumu ievērošanu. 

Piemērojot šos drošības līdzekļus, procesa virzītājs faktiski atgādina personai par tās 

kriminālprocesuālajiem pienākumiem, brīdinot par sekām, kas var iestāties noteikto 

pienākumu neievērošanas gadījumā. Šos drošības līdzekļus var piemērot, ja ir pamats uzskatīt, 

ka aizdomās turētais/aizturētais ir apzinīgs cilvēks, un ja varbūtība, ka viņš mēģinās izvairīties 

no izmeklēšanas un tiesas, ir minimāla. Savukārt, lai pakļautu personas izdevību intensīvākai 

uzraudzībai, procesa virzītāji visbiežāk piemēro tādu drošības līdzekli kā nodošanu policijas 

uzraudzībā. Ar brīvības atņemšanu nesaistīto drošības līdzekļu sistēmā šis drošības līdzeklis 

bieži vien tiek vērtēts kā visstingrākais
221

.   

                                                           
220

  Трунова Л. К. Современные проблемы применения мер пресечения в уголовном процессе // Москва, 

2002. – 56 стр. http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1190674 
221

  Judins A. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie drošības līdzekļi. – Rīga: Providus, 2008. - 15-16 lpp. 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1190674


76 

Turpmāk šajā promocijas darba apakšnodaļā tiks analizēts katrs no iepriekš 

minētajiem drošības līdzekļiem.  

Dzīvesvietas maiņas paziņošana (KPL 252.
1 

pants) ir aizdomās turētā vai apsūdzētā 

rakstveida saistība nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā rakstveidā informēt 

procesa virzītāju par dzīvesvietas maiņu, norādot dzīvesvietas jauno adresi. Šis drošības 

līdzeklis tika ieviests KPL 01.07.2012., stājoties spēkā likumam “Grozījumi Kriminālprocesa 

likumā”
222

, pieņemtajam 24.05.2012. Vērtējot šī jauna ieviesta ar brīvības atņemšanu 

nesaistīta drošības līdzekļa būtību profesore K. Strada-Rozenberga norādīja, ka tas ir savādāks 

nekā personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, pienākums paziņot par sūtījumu saņemšanas 

adresi un tās maiņu (KPL 60.
1
 pants), kā arī tas neparedz nepieciešamību dzīves vietas maiņu 

saskaņot ar procesa virzītāju vai saņemt tā atļauju
223

. Analizējot šī drošības līdzekļa tiesisko 

reglamentāciju, var atzīmēt, ka šī drošības līdzekļa formulējumā nav precīzi atrunāts, no kura 

brīža aizdomās turētajam vai apsūdzētajam rodas pienākums informēt procesa virzītāju par 

dzīves vietas maiņu. Tas rada grūtības procesa virzītājam, piemērojot šo drošības līdzekli un 

skaidrojot personai, kad būtu jāziņo par dzīvesvietas maiņu, lai ievērotu likuma prasības. Šo 

drošības līdzekli reglamentējošā KPL panta redakcija varētu būt formulēta šādi: „Dzīvesvietas 

maiņas paziņošana ir aizdomās turētā vai apsūdzētā rakstveida saistība nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā vienas darba dienas laikā no dzīvesvietas maiņas dienas rakstveidā informēt procesa 

virzītāju par dzīvesvietas maiņu, norādot dzīvesvietas jauno adresi”.  

Pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē (KPL 252.
2 

pants) ir ar procesa virzītāja 

lēmumu uzlikts pienākums aizdomās turētajam vai apsūdzētajam lēmumā noteiktajā laikā 

pieteikties policijas iestādē pēc savas dzīvesvietas. Līdzīgi kā drošības līdzeklis „dzīvesvietas 

maiņas paziņošana” – šis drošības līdzeklis tika ieviests KPL 01.07.2012., stājoties spēkā 

likumam “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”
224

, pieņemtajam 24.05.2012. Jāpiezīmē, ka šī 

likumprojekta otrā lasījumā atbalstītā redakcijā šī drošības līdzekļa nosaukums bija 

“pienākums noteiktā laikā pieteikties norādītajā iestādē”. Tad tika piedāvāts reglamentēt šo 

drošības līdzekli šādi: „Pienākums noteiktā laikā pieteikties norādītajā iestādē ir ar procesa 

virzītāja lēmumu uzlikts pienākums aizdomās turētajam vai apsūdzētajam lēmumā noteiktajā 

laikā, bet ne biežāk ka vienu reizi nedēļā pieteikties policijas iestādē pēc savas dzīvesvietas.” 

Tomēr šīs piedāvājums Saeimā netika atbalstīts. Jānorāda, ka šī drošības līdzekļa ieviešana 

KPL visnotaļ atbalstāma, tomēr ieteicams papildināt šī drošības līdzekli reglamentējošo 
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tiesību normu ar būtisku precizējumu, nosakot pieteikšanās biežumu policijas iestādē. Veicot 

salīdzinājumu ar drošības līdzekļa nodošana policijas uzraudzībā tiesisko regulējumu, 

jāatzīmē, ka KPL 261.panta 1.daļa satur precīzu norādi, ka personai jāpiesākas policijas 

iestādē ne biežāk kā trīs reizes nedēļā. Tādējādi izvirzāms priekšlikums KPL 252.
2 

pantu 

izteikt šādi: „Pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē ir ar procesa virzītāja lēmumu uzlikts 

pienākums aizdomās turētajam vai apsūdzētajam lēmumā noteiktajā laikā, bet ne biežāk ka 

trīs reizes nedēļā pieteikties policijas iestādē pēc savas dzīvesvietas”. 

Aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai (KPL 253.pants) ir ar procesa 

virzītāja lēmumu noteiktais ierobežojums aizdomās turētajām vai apsūdzētajām (KPL 

253.panta 1.daļa): atrasties attiecīgai personai tuvāk par lēmuma norādīto attālumu; izvairīties 

no fiziska vai vizuāla kontakta ar attiecīgo personu; neizmantot nekādus sakaru līdzekļus vai 

informācijas nodošanas paņēmienus, lai kontaktētos ar šo personu. Piemērojot šo drošības 

līdzekli, ir jāpieņem motivēts lēmums, kurā aizdomās turētajām vai apsūdzētājam ir precīzi 

jānorāda ierobežojumi.  

Savukārt, aizliegums tuvoties noteiktai vietai (KPL 253.panta 2.daļa) ir ar procesa 

virzītāja lēmumu noteikts ierobežojums personai: 

1) apmeklēt attiecīgo vietu, vai 

2) atrasties tai tuvāk par lēmumā minēto attālumu. 

Par aizliegumu nav uzskatāma tuvošanās noteiktai personai vai vietai, ja tas notiek 

kriminālprocesa ietvaros, pildot procesa virzītāja norādījumus (KPL 253.panta 3.daļa). Pēc 

profesores Ā.Meikališas izteiktā viedokļa
225

, praksē neizpratni rada šī drošības līdzekļa 

kontroles mehānisms, kas un kādā veidā kontrolēs šī drošības līdzekļa ievērošanu – izpildi. 

Tāpat secināms, ka faktiski šī drošības līdzekļa pārkāpšanas pārbaude vairumā gadījumu 

sāksies tikai pēc kādas personas paziņojuma, ka aizdomās turētais vai apsūdzētais ir pārkāpis 

šī drošības līdzekļa nosacījumus. Savukārt, A. Judins uzskata
226

 par lietderīgu par piemēroto 

drošības līdzekli informēt ne tikai personas, kurām šīs drošības līdzeklis ticis piemērots, bet 

arī tās personas, kurām apsūdzētais, aizdomās turētājs nav tiesīgs tuvoties. Būtu jāpiekrīt A. 

Judina viedoklim, ka par drošības līdzekļa aizliegums tuvoties noteiktai personai piemērošanu 

jāinformē arī persona, kurai apsūdzētais, aizdomās turētājs nav tiesīgs tuvoties. Tas būtu 

nepieciešams, lai šīs personas varētu informēt procesa virzītāju par šī drošības līdzekļa 

prasību pārkāpumiem. Tādēļ būtu izvirzāms priekšlikums papildināt KPL 253.panta 1.daļu ar 
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otru teikumu: „Par šī ierobežojuma piemērošanu jāinformē arī persona, kurai aizdomās 

turētais vai apsūdzētais saskaņā ar pieņemto lēmumu nav tiesīgs tuvoties”.    

 Noteiktas nodarbošanās aizliegums (KPL 254.pants) nozīme, ka ar procesa virzītāja 

pieņemto lēmumu aizdomās turētajam vai apsūdzētajām tiek noteikts ierobežojums uz laiku 

veikt noteikta veida nodarbošanos (darbības) vai pildīt konkrēta amata (darba) pienākumus. 

Lēmumu par noteiktas nodarbošanās aizliegumu nosūta izpildei personas darba devējam vai 

citai attiecīgai institūcijai. Minētais lēmums ir obligāts jebkurai amatpersonai un izpildāms 

triju darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža. Par lēmuma izpildes uzsākšanu amatpersona 

paziņo procesa virzītājam. Jāatzīmē, ka Satversmes 106.pantā ir deklarēts, ka ikvienam ir 

tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. 

Tādēļ, iepriekš minēta drošības līdzekļa piemērošana nozīmē šo personas konstitucionālo 

tiesību ierobežošanu.  

Profesore Ā.Meikališa modelē situāciju, kad šāda veida drošības līdzeklis tiktu 

piemērots tādu amatu ieņemošai personai, kurai nav tiesību veikt kādus citus darbus tik ilgi, 

kamēr viņa ieņem attiecīgo amatu. Šajā gadījumā varētu atklāties problemātiskie aspekti 

situācijā, kad personai ir liegta viņas ikdienas nodarbe un, līdz ar to iespēja saņemt 

atalgojumu, un tai pašā laikā viņai nav likumīgu iespēju strādāt citā darbā un tādējādi iegūt 

iztikai nepieciešamos līdzekļus
227

. Šajā sakarā jānorāda, ka, piemēram, pēc grozījumu
228

 

izdarīšanas Satversmes tiesas likuma 9. pantā, Satversmes tiesas tiesnesi ar viņa piekrišanu uz 

atstādināšanas laiku Satversmes tiesas priekšsēdētājs norīko veikt citus pienākumus, kas nav 

valsts amatpersonas amats, izmaksājot attiecīgajā darbā noteikto darba samaksu. Savukārt, ja 

tiesnesis nepiekrīt norīkošanai citā darbā, viņam atstādināšanas laikā izmaksā valstī noteikto 

minimālo mēnešalgu. 

Savukārt, A. Judins doma, ka Latvijā minēto drošības līdzekli izraugās gadījumos, kad 

personas tiek turētas aizdomās vai apsūdzētās amatnozieguma izdarīšanā. Savā pētījumā
229

 

viņš uzsver, ka šis drošības līdzeklis objektīvi nevar kļūt par plaši piemērojamu, jo tam nav 

jēgas, ja izdarītājs noziedzīgais nodarījums nav saistīts ar personas personālo darbību vai 

nodarbošanos.  

Aizliegums izbraukt no valsts (KPL 255.pants) ir ar procesa virzītāja lēmumu 

noteikts ierobežojums aizdomās turētajam vai apsūdzētajam izbraukt no valsts bez procesa 

virzītāja atļaujas. Jānorāda, ka 01.07.2012., stājoties spēkā likumam “Grozījumi 
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Kriminālprocesa likumā”
230

, pieņemtajam 24.05.2012., KPL 255.pantā vārdi „Latvijas 

teritorijas” tika aizstāti ar vārdu „valsts”. Līdzīgi kā drošības līdzekļa noteiktas nodarbošanās 

aizlieguma tiesiskais regulējums ierobežo personas konstitucionālās tiesības, aizliegums 

izbraukt no valsts ierobežo personas tiesības brīvi izbraukt no Latvijas, kas ir paredzētas 

Satversmes 98.pantā. Analizējot šī drošības līdzekļa būtību, jāatzīmē, ka personai, kurai tas ir 

piemērots, ir tiesības brīvi pārvietoties valsts teritorijā, tomēr tai jāsaņem procesa virzītāja 

atļauja, lai izbrauktu no valsts. Jāpiezīmē, ka KPL nav atrunāta šīs atļaujas saņemšanas 

kārtība un forma (rakstiska vai mutiska). Tādēļ, būtu izvirzāms priekšlikums paredzēt procesa 

virzītāja rakstveida atļaujas saņemšanu. Atļauja vai aizliegums izbraukt no valsts ir uzticēta 

procesa virzītājam, kuram katrā konkrētajā gadījumā jāizvērtē izbraukšanas no valsts 

iespējamība.    

Uzturēšanās noteiktā vietā (KPL 256.pants) ir aizdomās turētā vai apsūdzētā 

rakstveida saistība uzturēties procesa virzītāja norādītajā laikā un noteiktajā vietā, vai neatstāt 

ilgāk par 24 stundām konkrēti norādīto dzīves vai pagaidu uzturēšanās vietu bez procesa 

virzītāja atļaujas, kā arī bez kavēšanās ierasties pēc procesa virzītāja uzaicinājuma vai izpildīt 

citus kriminālprocesuālos pienākumus. 

Jāatzīmē, ka pirms KPL izdarīto grozījumu stāšanās spēkā 01.07.2012., KPL 

256.pants reglamentēja drošības līdzekli „uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā” un noteica 

aizdomās turētā vai apsūdzētā rakstveida saistību neatstāt ilgāk par 24 stundām konkrēti 

norādītu dzīves vai pagaidu uzturēšanas vietu bez procesa virzītāja atļaujas, kā arī bez 

kavēšanas ierasties pēc procesa virzītāja uzaicinājuma vai izpildīt citus kriminālprocesuālos 

pienākumus.  

Būtu jānorāda, ka ierobežojumi - bez kavēšanas ierasties pēc procesa virzītāja 

uzaicinājuma vai izpildīt citus kriminālprocesuālos pienākumus – ir vispārējie aizdomās turētā 

un apsūdzētā pienākumi, un tie ir reglamentēti KPL 67.panta 1.daļā. Piemērojot šo drošības 

līdzekli, aizdomās turētā vai apsūdzētā uzvedības brīvība tiem ierobežota minimālā apjomā. 

Savukārt, A. Judins pauda viedokli, ka minētā drošības līdzekļa primārais piemērošanas 

mērķis ir nodrošināt personas sasniedzamību un piedalīšanos kriminālprocesuālās darbībās. 

 Kā tika atzīmēts Ā.Meikališas un K.Stradas-Rozenbergas publikācijā
231

, attiecībā uz 

drošības līdzekļiem, kas saistīti ar personas, kurai tas piemērots, pienākumu nemainīt savu 

dzīvesvietu, neizbraukt no valsts un citiem gadījumiem, kad tā vairs nav brīva savas atrašanās 

vietas noteikšana, zināmas īpatnības jāievēro attiecībā uz nepilngadīgajiem, jo Civillikuma 
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177.pants, kurā noteikts, ka vecākiem ir tiesības noteikt bērna dzīves vietu. Tādējādi, 

piemērojot attiecīgos drošības līdzekļus nepilngadīgajam, būtu nepieciešams saņemt vecāku 

piekrišanu, kas reizē nozīmētu faktu, ka vecāki ir uzņēmušies izpildīt noteiktās saistības.  

Interpretējot šī drošības līdzekļa tiesisko reglamentāciju, var noteikt, ka atšķirībā no 

iepriekšējās redakcijas spēkā esoša redakcija ir papildināta ar pienākumu aizdomās turētajai 

vai apsūdzētajai personai uzturēties procesa virzītāja norādītajā laikā un noteiktajā vietā. Šī 

formulējuma vispārīgais raksturs var apgrūtināt minētā drošības līdzekļa praktisko 

piemērošanu. Tāpat arī uzliktā pienākuma ievērošanas pārbaude nav vērtējama viennozīmīgi, 

jo analizējot vārda „vieta” nozīmi latviešu valodas skaidrojošā vārdnīcā
232

 tika atrasti vairāki 

šī vārda skaidrojumi. Viens no analizējamai tēmai atbilstošākajiem skaidrojumiem būtu 

„apvidus, platības u. tml. daļa zemes virsmai, teritorijai, kurā kas pastāv, atrodas, notiek, arī 

ir pastāvējis, atradīsies, varētu notikt u. tml.”. Iepriekš minētais rada nosacījumus pārāk 

brīvai KPL 256.panta interpretācijai.   

Šīs diskusijas turpinājumā, atsaucoties uz profesores K. Stradas-Rozenbergas 

komentāriem par 2012. gada 24. maijā pieņemtajiem KPL grozījumiem
233

, jānorāda, ka 

papildus vārdiskai maiņai no „dzīvesvietas” uz „vietu” drošības līdzekļa saturs šobrīd paredz 

ne tikai pienākumu bez procesa virzītāja neatstāt ilgāk par 24 stundām dzīves vai pagaidu 

uzturēšanās vietu, bet arī alternatīvu – pienākumu uzturēties procesa virzītāja norādītā laikā 

un vietā. Profesore arī aplūko diskusijas, kas attiecībā uz šo drošības līdzekli norisinājās 

Juridiskajā komisijā un Saeimā, komentējot, ka interesanti būtu deputātu A.Elksniņa un 

A.Judina viedokļi. Pārstāstot deputāta A.Elksniņa viedokli, jāatzīmē, ka uzturēšanās noteiktā 

vietā līdzinās mājas arestam, bet lēmumu par to piemērošanu pieņem procesa virzītājs, nevis 

tiesa, kā arī jāmin viņa aicinājums nepaplašināt izmeklēšanas pilnvaras, kuras lielā mērā 

ierobežos personas tiesības un ļaus iecirkņa inspektoram noteikt, ka personai 24 stundas 

vajadzēs atrasties dzīves vai pagaidu uzturēšanās vietā bez tiesas lēmuma par minēto 

procesuālo darbību, kas ir būtisks cilvēktiesību un pamattiesību ierobežojums. Deputāts 

norādīja, ka tādā veidā tiek paplašinātas izmeklēšanas pilnvaras un nav nekāda attaisnojuma 

cilvēktiesību ierobežošanai, lūdzot atbalstīt viņa priekšlikumu par minētā panta izslēgšanu. 

Oponējot viņam, deputāts A.Judins norādīja, ka drošības līdzeklis uzturēšanās noteiktā vietā 

nav līdzīgs mājas arestam, jo, kā viņš uzsvēra, mājas aresta būtība ir personas atrašanās savā 

dzīvesvietā un aizliegums to atstāt. Savukārt uzturēšanās noteiktā vietā nozīmē, ka persona 

nedrīkst atstāt savu dzīvesvietu uz laiku, kas ir ilgāks par 24 stundām. Analizējot deputātu 
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diskusiju, profesore K. Strada-Rozenberga norāda, ka deputāta A.Judina teiktais attiecas tikai 

uz daļu no drošības līdzekļa vārdiskā satura, kas šobrīd ietverts KPL 256.pantā – to daļu, kas 

faktiski jau bija reglamentēta līdz šim, savukārt daļā par pienākumu uzturēties procesa 

virzītāja noteiktā vietā noteiktā laikā deputāta A.Elksniņa atklātais jautājums tā arī palicis 

neatbildēts. Tādā veidā, kā tiesību norma izteikta šobrīd, tā tiešām dod pamatu kaut daļēji 

pievienoties deputāta A.Elksniņa bažām. Savukārt, noticot deputāta A.Judina norādei, ka šī 

drošības līdzekļa mērķis nekādā veidā nav faktiska brīvības atņemšana, kura būtu pakļaujama 

tiesas kontrolei, var izteikt priekšlikumu attiecīgā panta saturu precizēt. Kamēr tas nav 

izdarīts, tiesībpiemērotājiem būtu jāvadās pēc tās precīzi vārdos neizteiktās jēgas, ko deputāti 

mēģinājuši normā ietvert un kas pausta, tai skaitā, debašu laikā. 

Promocijas darba ietvaros izsakot priekšlikumu par KPL 256.pantā paredzētā drošības 

līdzekļa uzturēšanās noteiktā vietā tiesisko regulējumu, būtu ieteicams iepriekš minētu pantu 

izteikt šādi: „Uzturēšanās noteiktā vietā ir aizdomās turētā vai apsūdzētā rakstveida saistība 

uzturēties procesa virzītāja norādītajā laikā un noteiktajā vietā, kuru aizdomās turētais vai 

apsūdzētais norādīja kā savu dzīves vai pagaidu uzturēšanās vietu, vai neatstāt ilgāk par 24 

stundām konkrēti norādīto dzīves vai pagaidu uzturēšanās vietu bez procesa virzītāja atļaujas 

kā arī bez kavēšanās ierasties pēc procesa virzītāja uzaicinājuma vai izpildīt citus 

kriminālprocesuālos pienākumus”. Šīs KPL 256.panta formulējums precīzāk atrunā personas 

pienākumu uzturēties noteiktā vietā. Jāuzsver, ka šī drošības līdzekļa pamatā ir personas 

sociāli psiholoģiskā ietekmēšana. 

Drošības nauda (KPL 257.pants) ir ar procesa virzītāja lēmumu noteiktā naudas 

summa, kas nodota procesa virzītāja noteiktās kredītiestādes depozīta (glabāšanā), lai 

nodrošinātu aizdomās turētā vai apsūdzētā ierašanos pēc procesa virzītāja uzaicinājuma un 

citu likumā noteikto procesuālo pienākumu izpildi.  

Akadēmiskajā terminu datubāzē termins „drošības nauda” tiek lietots vienlaicīgi ar 

terminiem „galvojums” un „ķīla”. Var atzīmēt, ka angļu valodā šo terminu apzīmē kā „bail”, 

„caution money”, un „security sum”. Savukārt vācu un krievu valodā kā „Sicherheitspfand”, 

„Kaution”, „Pfand” un „залог” un „залоговая сумма”, attiecīgi
234

. Šim drošības līdzeklim 

piemīt mantisks raksturs, kas izpaužas kā personas materiālā garantija to kriminālprocesuālo 

pienākumu izpildei. Minētā drošības līdzekļa nodrošinātajfunkcija ir saistīta ar reālas naudas 

nozaudēšanas draudiem
235

. Savukārt tiesību pētnieks A. Fokins uzskata, ka drošības līdzeklim 

– drošības nauda – ir duālistiska daba, proti, gan mantiskā, gan psiholoģiskā iedarbība uz 
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personu, kurai tas piemērots
236

. Drošības naudas apmēru nosaka procesa virzītājs, ievērojot 

noziedzīgā nodarījuma raksturu un ar to radīto kaitējumu, personas mantisko stāvokli, kā arī 

likumā paredzētā soda veidu un mēru. Drošības naudu var iemaksāt persona, kurai šīs 

drošības līdzeklis tiek piemērots, kā arī jebkura cita fiziskā vai juridiskā persona. Ja drošības 

naudu iemaksā cita persona, procesa virzītājs informē to par konkrētā kriminālprocesa būtību, 

sakarā ar kuru piemērots šis drošības līdzeklis, un izskaidro sekas, kādas iestāsies, ja tas netiks 

ievērots. Par drošības naudas iemaksu tās devējs iesniedz procesa virzītājam dokumentu, kuru 

pievieno krimināllietai. Ja aizdomās turētais vai apsūdzētais nepilda procesuālos pienākumus 

vai izdara jaunu tīšu noziedzīgu nodarījumu, drošības nauda ar procesa virzītāja lēmumu 

ieskaitāma valsts budžetā. Drošības naudas ieskaitīšana valsts budžetā, kā arī drošības līdzekļa 

grozīšana uz vairāk ierobežojošu drošības līdzekli, tāpat arī procesuālās sankcijas 

piemērošana, pēc tiesību pētnieku G. Moļeva un G. Moļevas domām, pieskaitāmi pie 

kriminālprocesuālās atbildības līdzekļiem
237

. Būtiski atzīmēt, ka Augstākās tiesas Senāta 

Krimināllietu departamenta lēmumā lietā Nr.SKK-501 tika atzīts, ka gadījumā, kad drošības 

naudu iemaksā nevis persona, kurai šis drošības līdzeklis piemērots, bet cita persona, tad šī 

persona nav tiesīga pārsūdzēt tiesas nolēmumu daļā par drošības naudas ieskaitīšanu valsts 

budžetā
238

. Gadījumos, kad apsūdzētais vai aizdomās turētais nekādas drošības līdzekļa 

uzliktās prasības nav pārkāpis un nav izdarījis jaunu noziedzīgu nodarījumu, vai šis drošības 

līdzeklis ir atcelts vai grozīts uz citu drošības līdzekli, drošības nauda atgriežama pilnā 

apjomā. Drošības nauda tiek atgriezta gan notiesājoša, gan attaisnojoša sprieduma gadījumā. 

Šajā gadījumā KPL neparedz noteiktās drošības naudas summas atgriešanu pa daļām vai to 

saskaldot. Būtiski atzīmēt, ka 01.07.2009., stājoties spēkā likumam “Grozījumi 

Kriminālprocesa likumā”
239

, pieņemtajam 12.03.2009., KPL 257.panta 2.daļa tika papildināta 

ar teikumu šādā redakcijā: "Ja procesa virzītāja lēmums par drošības līdzekli pārsūdzēts, 

drošības naudas apmēru var noteikt izmeklēšanas tiesnesis." Jāatzīmē, ka saskaņā ar ECT 

nostādnēm tiesnesis veicot apcietinājuma pirmējo automātisko pārbaudi un izvērtējot brīvības 

atņemšanas likumību ir arī tiesīgs lemt par drošības naudas piemērošanu. Tomēr jāatzīmē, ka 

drošības naudas piemērošana nav ECK paredzēta prasība
240

. Jāatceras, ka ECT lietā Musuks 
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pret Moldovu paustais viedoklis skan kā ieteikums nacionālajām tiesām, ka drošības nauda 

var tikt piemērota tik ilgi, cik ilgi pastāv pamats apcietinājumam gadījumos, kad 

apcietinājums tika nomainīts ar drošības naudu
241

. 

 KPL nav noteikti ierobežojumi attiecība uz personu loku, kas var iemaksāt drošības 

naudu – to var izdarīt jebkura persona neatkarīgi no tās attiecībām ar aizdomās turēto vai 

apsūdzēto. Jāatzīmē, ka juridiskajā literatūrā tika apspriests jautājums par drošības naudas 

devēju institūta izveidi
242

. Tā kompetenču ietvaros būtu drošības naudas par aizdomās turēto 

vai apsūdzēto personu iemaksa, veikta par atlīdzību, kas ļautu paplašināt subjektu loku un 

piemērot šo drošības līdzekli ne tikai turīgām personām. Jādomā, kā arī Latvijā būtu 

atbalstāma ideja veidot profesionālo drošības naudas devēju institūtu, kas veicinātu šī 

drošības līdzekļa biežāku piemērošanu, uzsverot šī drošības līdzekļa humanitātes pazīmi. 

Savukārt šo naudas devēju interese būtu atlīdzības saņemšana. Turklāt šķēršļus neliek arī 

spēkā esošais KPL, jo 257.panta tiesiskais regulējums paredzēts, ka drošības naudu var 

iemaksāt arī jebkura cita fiziskā vai juridiskā persona. Atsaucoties uz tiesību zinātnieka 

V.Meļņikova atziņām, jāsecina, ka pastāv problēmas saistībā ar drošības naudas iemaksas 

termiņa tiesiskā regulējuma iztrūkumu
243

. Jāuzsver, ka KPL paredz drošības naudas iemaksas 

termiņu - vienu mēnesi no apcietinājuma piemērošanas brīža, ja personai ir piemērots 

apcietinājums un to ir iespējams aizstāt ar drošības naudu. Savukārt, gadījumā, kad drošības 

nauda tiek piemērota kā patstāvīgs drošības līdzeklis, tās iemaksas termiņš nav noteikts. Lai 

atrisinātu šo problēmu, var izvirzīt priekšlikumu papildināt KPL 257.panta 3.daļu ar teikumu 

„Drošības nauda iemaksājama 1 mēneša laikā no lēmuma par šī drošības līdzekļa 

piemērošanu pieņemšanas dienas, bet drošības naudas apmēra pārsūdzēšanas gadījumā –  

1 mēneša laikā no izmeklēšanas tiesneša lēmuma saņemšanas”.  

 Pēc tiesību doktora A. Judina domām
244

, KPL nav formālu aizliegumu piemērot 

drošības naudu, ievērojot izdarītā noziedzīga nodarījuma veidu, raksturu un smagumu. 

Drošības naudu var piemērot neatkarīgi no tā, kā kvalificējams personas izdarītais 

noziedzīgais nodarījums un vai tas ir atzīstams par kriminālpārkāpumu, mazāk smagu, smagu 

vai sevišķi smagu noziegumu. Speciālu ierobežojumu trūkums drošības naudas piemērošanai 

nenozīmē, ka šis drošības līdzeklis var tikt piemērots jebkurai personai – drošības naudas 
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tāpat kā citu drošības līdzekļu piemērošana var notikt vispusīgi izvērtējot gan personu 

raksturojošus datus, gan ar noziedzīgu nodarījumu saistītos faktus. Kā jau vairākkārt tika 

uzsvērts ECT spriedumos
245

, lemjot par apcietinājuma piemērošanu, tiesnesim būtu jāizvērtē 

iespēja piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistīto drošības līdzekli, tai skaitā, arī drošības 

naudu. Automātiskais atteikums bez tiesas kontroles piemērot drošības naudu ir ECK 5.panta 

3.punkta pārkāpums
246

. KPL nav atrunāta drošības naudas apmēra noteikšanas kārtība, kā arī 

nav paredzēts drošības minimālais un maksimālais apmērs. Latvijas Republikas prokuratūras 

preses pārstāvis Andrejs Vasks savā intervijā 2006. gadā pauda viedokli par drošības līdzekļa 

drošības nauda noteikšanas kritērijiem un norādīja, ka konkrētas shēmas ar precīzi definētiem 

parametriem, pēc kuriem tiek noteikts drošības naudas apmērs, neesot
247

. Pirms dažiem 

gadiem advokāts E. Rusanovs bija uzsvēris, ka drošības līdzekļa drošības nauda izmantošanai 

jākļūst arvien populārākai, arī ECT tā atzīta par labu praksi. Vienlaikus, viņš atzīmēja, ka ir 

apgrūtināta šī drošības līdzekļa aprēķināšana
248

. Šajā sakarā A. Judins piedāvā
249

, lemjot par 

drošības naudas apmēru pievērst uzmanību personas raksturojošiem datiem, tās finansiālajam 

stāvoklim, izdarītā noziedzīga nodarījuma smagumam un ar to rādītajam kaitējumam. 

Savukārt krimināltiesību pētnieks S. Bogdančikovs atzīmē, ka atsevišķās valstīs drošības 

naudas apmērs korelē ar nodarītā mantiskā kaitējuma un ar tiesvedību saistītu izdevumu 

apmēru
250

. Jāatzīmē, ka ECK 5. panta 3. punktā paredzētas garantijas mērķis ir nevis 

nodrošināt noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta mantiskā kaitējuma atlīdzināšanu, bet 

nodrošināt aizdomās turēta vai apsūdzēta pienākumu pildīšanu. Mantiskā kaitējuma apmērs 

drošības naudas apmēru var ietekmēt tikai atsevišķos gadījumos
251

. Drošības naudas apmēram 

ir jābūt argumentam, lai atturētu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu no savu pienākumu 

nepildīšanas
252

, un tiesneša lēmumam ir jāsatur drošības naudas apmēra pamatojums
253

, kā arī 
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vērā ņemams aizdomās turēta vai apsūdzēta materiālais stāvoklis
254

. Turklāt ECT uzsvērs, ka 

nosakot drošības, naudas apmēru tiesnesim jāizturas tikpat rūpīgi kā lemjot par apcietinājuma 

turpināšanu
255

.  

Promocijas darba autore secina, ka drošības līdzekļa drošības nauda piemērošana 

ietekmē personas mantiskās intereses, tādā veidā efektīvi motivējot personu pildīt savus 

pienākumus kriminālprocesā. Drošības nauda, būdama apcietinājuma alternatīva, neierobežo 

personas brīvību un neaizskaramību, vienlaikus mazinot valsts izdevumus saistībā ar personas 

turēšanu apcietinājumā. 

 Personisks galvojums (KPL 258.pants) ir rakstveida saistība, ar kuru fiziskā persona 

saskaņa ar procesa virzītāja lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu galvo, ka aizdomās 

turētais vai apsūdzētais ieradīsies pēc procesa virzītāja uzaicinājuma un izpildīs citus 

procesuālos pienākumus. Par personisku galvinieku var būt fiziskā persona, kura ir izteikusi 

tādu vēlēšanos un par kuru procesa virzītājam ir radusies pārliecība, ka tā varēs nodrošināt 

saistību izpildi; personiskiem galviniekiem jābūt ne mazāk par diviem. Pieņemot galvojumu, 

procesa virzītājs informē galviniekus par konkrētā kriminālprocesa būtību, sakarā ar kuru 

piemērots šis drošības līdzeklis, un izskaidro sekas, kādas iestāsies, ja drošības līdzekļa 

noteikumi netiks ievēroti. Gadījumā, ja drošības līdzekļa noteikumi tiks pārkāpti, ar 

izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu galviniekam uzliek piespiedu naudu 10 līdz 30 

Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā.  

 Jānorāda, ka KPL 258. pants kopš KPL stāšanās spēkā tika grozīts tikai vienu reizi - 

01.07.2009., stājoties spēkā likumam “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”
256

, pieņemtajam 

12.03.2009.. Jāatzīmē, ka ar šiem grozījumiem KPL 258.panta 2.daļa tika papildināta ar 

norādi, ka par personisku galvinieku var būt fiziskā persona, kura ir izteikusi tādu vēlēšanos, 

un par kuru procesa virzītājam ir radusies pārliecība, ka tā varēs nodrošināt saistību izpildi.  
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 Tiesību doktora A. Judina pētījumā
257

 ir izteikts viedoklis, ka atbildības uzņemšanās 

par aizdomās turētā vai apsūdzētā uzvedību kriminālprocesā nenozīmē galvinieka pienākumu 

nepārtraukti kontrolēt otras personas uzvedību. Galvojums ir vairāk uzskatams par solījumu, 

nekā par absolūto garantiju par personas nevainojamu uzvedību kriminālprocesā. Tiesību 

aktos nav noteikts, kā jārīkojas galviniekam, lai izpildītu solījumu un nodrošinātu citas 

personas piedalīšanos kriminālprocesā. Tāda tiesiskā reglamentācija arī nav nepieciešama. 

Galvodama persona neuzņemas pienākumu kontrolēt aizdomas turētā vai apsūdzētā uzvedību, 

bet vien norāda, ka, būdama pazīstama ar aizdomās turēto vai apsūdzēto, atrodoties kaut 

kādās attiecībās ar to (radniecība, laulība saticības, draudzība, kopīgs darbs utt.), viņai ir 

pārliecība, ka, ja neierobežos aizdomās turētā vai apsūdzēta brīvība, viņš piedalīsies 

procesuālā darbībās un neradis tām nekādus traucējumus.  

 Procesa virzītājam ir jāizvērtē iespēja piemērot aizdomās turētājam vai apsūdzētājam 

kā drošības līdzekli personisku galvojumu, ja ir noskaidrots, ka: 

1. ir divi cilvēki, kuri vēlas galvot par citas personas uzvedību kriminālprocesā; 

2. tiem ir saprotami galvinieka pienākumi un atbildība. 

  Atsaucoties uz V.Meļņikova pētījumu
258

, jāievērtē nepieciešamība paredzēt 

kriminālprocesuālajā likumā iespēju, konkrētiem apstākļiem pastāvot, galviniekam attiekties 

no pieņemtajām saistībām. Pēc promocijas darba autores domām šāda pieeja sekmētu šī 

drošības līdzekļa efektīvāku piemērošanu, radot priekšnosacījumus šī drošības līdzekļa 

realizācijas mehānisma pilnveidei. Jānorāda, ka KPL paredzēta iespēja vienības komandierim 

(priekšniekam), kura pārraudzībā nodots karavīrs, jebkurā laikā atteikties no karavīra 

pārraudzības. Jādomā, ka šīs iespējas iztrūkums personisko galvinieku gadījumā, nav 

pamatots. Arī galviniekiem jāparedz iespēja atteikties no uzņemto saistību pildīšanas. Līdz ar 

to var izvirzīt priekšlikumu izteikt KPL 258.panta 2.daļu šādā redakcijā: „Par personisku 

galvinieku var būt fiziskā persona, kura ir izteikusi tādu vēlēšanos un par kuru procesa 

virzītājam ir radusies pārliecība, ka tā varēs nodrošināt saistību izpildi. Personiskiem 

galviniekiem jābūt ne mazāk par diviem. Personiskais galvinieks var jebkurā laikā atteikties 

no galvinieka pienākumiem”. 

 Jāatzīmē, ka Latvijas APK 201
42

. pantā “Krimināllietā dotā personiskā galvojuma 

saistību pārkāpšana”
259

 ir noteiktas tiesiskās sekas par drošības līdzekļa – personisks 

galvojums – prasību neievērošanu. Šī panta pirmā daļa reglamentē, ka par krimināllietā 

drošības līdzekļa veidā dotā personiskā galvojuma rakstveida saistību pārkāpšanu 
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galviniekam ir uzliekams naudas sods līdz divsimt desmit euro. Savukārt, ja personiskais 

galvojums dots par aizdomās turēto, apsūdzēto vai tiesājamo, kurš tiek turēts aizdomās vai 

apsūdzēts par smaga nozieguma izdarīšanu, likums paredz, ka galviniekam ir uzliekams 

naudas sods jau līdz trīssimt piecdesmit euro vai piemērojams administratīvais arests uz laiku 

līdz piecpadsmit diennaktīm. Šis pants tika iekļauts Latvijas APK 1995. gadā, un tajā 

paredzētas tiesiskās sekas tika attiecinātas uz Latvijas KPK 74.pantā paredzētā drošības 

līdzekļa – personiskais galvojums – neievērošanas sekām. No 01.10.2005. ir spēkā KPL 

norma, kura nosaka tiesiskās sekas un kārtību par minēta drošības līdzekļa neievērošanu, 

proti, KPL 258.panta 4.daļa paredz piespiedu naudas 10 līdz 30 Latvijas Republikā noteikto 

minimālo mēnešalgu apmērā uzlikšanu ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu, ja tiek 

pārkāpti drošības līdzekļa noteikumi. Latvijas KPK 74.pantā saturēja norādi, kā „galvinieki 

jāinformē par sekām”, un šīs sekas bija noteiktās Latvijas APK 201
42

. pantā. KPL 258.pants 

šajā gadījumā tieši paredz procesuālās sankcijas piemērošanu, tajā paša laikā spēkā ir arī 

Latvijas APK 201
42

.pants „Krimināllietā dotā personiskā galvojuma saistību pārkāpšana”. 

Augstāk minētās problēmas risināšanai būtu nepieciešams izslēgt Latvijas APK 201
42

. pantu. 

Turklāt jānorāda, ka KPL 258.panta 4.daļā paredzētas tiesiskās sekas par šī drošības līdzekļa 

noteikumu pārkāpšanu – piespiedu naudas uzlikšana 10 līdz 30 Latvijas Republikā noteikto 

minimālo mēnešalgu apmērā vērtējamas kā nesamērīgas, kas drīzāk varētu nevis motivēt, bet 

atturēt potenciālo galvinieku no saistību uzņemšanas. Jāpiebilst, ka citu drošības līdzekļu - 

karavīra nodošana vienības komandiera (priekšnieka) pārraudzībā un nepilngadīgā 

nodošana vecāku vai aizbildņu pārraudzībā prasību neievērošana izraisa tiesiskās sekas, 

proti, piespiedu naudas uzlikšanas iespējamību līdz 10 Latvijas Republikā noteikto minimālo 

mēnešalgu apmēram vienības komandierim (priekšniekam), kura pārraudzībā atrodas 

karavīrs, vai personām, kuru pārraudzībā atrodas nepilngadīgais. Lai panāktu vienveidību 

jautājumā saistībā ar tiesisko seku regulējumu, būtu izvirzāms priekšlikums KPL 258.panta 

4.daļu izteikt šādi: „ja šī drošības līdzekļa noteikumi tiek pārkāpti, ar izmeklēšanas tiesneša 

vai tiesas lēmumu galviniekam var uzlikt piespiedu naudu līdz 10 Latvijas Republikā noteikto 

minimālo mēnešalgu apmēram”.  

  Karavīra nodošana vienības komandiera (priekšnieka) pārraudzībā (KPL 

259.pants) ir vienības komandiera (priekšnieka) rakstveida saistība saskaņā ar procesa 

virzītāja lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu nodrošināt, ka aizdomās turētais vai 

apsūdzētais karavīrs ieradīsies pēc procesa virzītāja uzaicinājuma un izpildīs citus procesuālos 

pienākumus. Karavīra nodošana vienības komandiera (priekšnieka) pārraudzībā ir 

piemērojama tikai ar vienības komandiera (priekšnieka) piekrišanu, un viņš var jebkurā laikā 

atteikties no karavīra pārraudzības. Saņemot no vienības komandiera (priekšnieka) rakstveida 
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saistību par karavīra ņemšanu pārraudzībā, procesa virzītājs informē viņu par konkrēta 

kriminālprocesa būtību, sakarā ar kuru piemērots šis drošības līdzeklis, kā arī viņa atbildību. 

Līdzīgi KPL 258.panta 4.daļa reglamentācijai, KPL 259.panta 4.daļa paredz tiesiskās sekas 

par drošības līdzekļa noteikumu neievērošanu, proti, izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa var 

uzlikt piespiedu naudu līdz 10 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā 

vienības komandierim (priekšniekam), kurā pārraudzībā karavīrs atrodas.  

 Pēc formas un pēc satura drošības līdzeklis „karavīra nodošana vienības komandiera 

(priekšnieka) pārraudzībā” atgādina drošības līdzekli „nepilngadīga nodošana vecāku vai 

aizbildņu pārraudzībā”. Minētie drošības līdzekļi atšķiras ar iesaistīto personas loku un 

attiecībām to starp.  

 A. Judins pauž viedokli
260

, ka šī drošības līdzekļa subjektu loks ir ierobežots, tādēļ, tas 

objektīvi nevar būt plaši piemērojams. Turklāt nepieciešamība pēc tāda drošība līdzekļa ir 

apšaubāma, ņemot vērā to, ka karavīrs atrodas komandiera pārraudzībā arī bez drošības 

līdzekļa piemērošanas. Militārā dienesta likumā
261

 noteikts, ka karavīrs ir Latvijas pilsonis, 

kas pilda aktīvo dienestu un kam piešķirta militāra dienesta pakāpe. Savukārt, karavīra statuss 

ir karavīra tiesiskais stāvoklis, pildot aktīvo dienestu, un šo statusu karavīrs zaudē izbeigdams 

pildīt aktīvo dienestu. Šī likuma 7.pants reglamentē karavīra pienākumu pildīt komandiera 

(priekšnieka) pavēles. Tomēr paliek neskaidrs jautājums par komandiera (priekšnieka) iespēju 

nodrošināt aizdomās turēta vai apsūdzēta karavīra kriminālprocesuālo pienākumu izpildi 

laikā, kad karavīrs atrodas atvaļinājumā. Šajā gadījumā, būtu pamatoti uz atvaļinājuma laiku 

grozīt uz kādu citu drošības līdzekli karavīram piemēroto drošības līdzekli karavīra nodošana 

vienības komandiera (priekšnieka) pārraudzībā. 

  Nepilngadīgā nodošana vecāku vai aizbildņu pārraudzībā (KPL 260.pants) 

izpaužas kā vienas personas vai vairāku šo personu rakstveida saistība saskaņā ar procesa 

virzītāja lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu nodrošināt, ka nepilngadīgais aizdomās 

turētais vai apsūdzētais ieradīsies pēc procesa virzītāja uzaicinājuma un izpildīs citus 

procesuālos pienākumus. Šīs drošības līdzeklis piemērojams tikai ar šo personu un paša 

nepilngadīgā piekrišanu. Nododot nepilngadīgo vecāku vai aizbildņu pārraudzībā, procesa 

virzītājs informē viņus par konkrētā kriminālprocesa būtību, sakarā ar kuru piemērots šis 

drošības līdzeklis, un izskaidro sekas, kādas iestāsies, ja drošības līdzekļa noteikumi netiks 

ievēroti. Vecāki vai aizbildņi var jebkurā laikā atteikties no nepilngadīgā pārraudzības, ja viņi 

nespēj nodrošināt nepilngadīgā piedienīgu uzvedību. Līdzīgi KPL 258.panta 4.daļas un KPL 

259.panta 4.daļas tiesiskai reglamentācijai, KPL 260.panta 5.daļa paredz tiesiskās sekas par 
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drošības līdzekļa noteikumu neievērošanu, proti, ja nepilngadīgais aizdomās turētais vai 

apsūdzētais nepilda savus procesuālos pienākumus, izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa var uzlikt 

piespiedu naudu līdz 10 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmēram. 

Analizējot KPL 258., 259. un 260.panta tiesiskās reglamentācijas īpatnības jāatzīmē, ka 

procesuālās sankcijas - piespiedu naudas uzlikšana drošības līdzekļu “karavīra nodošana 

vienības komandiera (priekšnieka) pārraudzībā” un „nepilngadīgā nodošana vecāku vai 

aizbildņu pārraudzībā” noteikumu pārkāpšanas gadījumā ir izmeklēšanas tiesneša vai tiesas 

procesuālā iespēja, nevis procesuāls pienākums, kā tas ir paredzēts KPL 258.pantā paredzētā 

drošības līdzekļa “personisks galvojums” noteikumu pārkāpšanas gadījumā
262

. Turklāt 

iepriekš jau tika izteikts priekšlikums vienādot šādu pieeju, izdarot grozījumus KPL 

258.panta 4.daļā. 

 A. Judins uzsver
263

, ka, kaut gan saskaņā ar Civillikuma 177.pantu bērns līdz 

pilngadības sasniegšanai atrodas vecāku aizgādībā un vecākiem ir pienākums viņu aprūpēt, 

uzraudzīt uzvedību, kā arī tiesības noteikt dzīvesvietu, kriminālprocesuālais pienākums 

pieņemt bērnu vecāku vai aizbildņu pārraudzībā var tikt izbeigts pēc vecāku vai aizbildņu 

ierosinājuma – tie var jebkurā laikā attiekties no nepilngadīga pārraudzības, ja nespēj 

nodrošināt nepilngadīga piedienīga uzvedība. Pēc šāda atteikuma procesa virzītājam jālemj 

par drošības līdzekļa grozīšanu vai atcelšanu, bet tas, protams, neietekmē civiltiesiskās 

attiecības un neatbrīvo personu no vecāku / aizbildņa pienākumiem.  

  Nodošana policijas uzraudzībā (KPL 261.pants), tā būtība ir aizdomās turētā vai 

apsūdzētā pārvietošanās un rīcības brīvības ierobežošana ar noteikumiem – proti, šādiem 

ierobežojumiem: 

1) bez procesa virzītāja atļaujas nedrīkst mainīt pastāvīgo vai pagaidu dzīvesvietu; 

2) bez procesa virzītāja atļaujas nedrīkst apmeklēt norādītas vietas vai iestādes; 

3) bez procesa virzītāja atļaujas nedrīkst tikties ar norādītām personām; 

4) noteiktās diennakts stundās jāatrodas savā dzīvesvietā; 

5) ne biežāk kā trīs reizes nedēļā jāpiesakās attiecīgajā policijas iestādē pēc savas 

dzīvesvietas. 
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Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmēram.  
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 Ierobežojumi nosakāmi, ņemot vērā aizdomās turētā vai apsūdzētā darba vai mācību 

apstākļus. Lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu nosūta izpildei policijas iestādei, kuras 

darbības teritorijā attiecīga persona dzīvo. Policijas iestādei uzraugāmais nekavējoties 

jāreģistrē un jāinformē procesa virzītājs par viņa ņemšanu uzraudzībā. 

 Lai pārbaudītu personas pārvietošanās un rīcības brīvības ierobežojumu ievērošanu, 

policijas darbiniekiem ir tiesības apmeklēt personu lēmumā norādītajā dzīvesvietā pie tās 

ārdurvīm. Personai ir pienākums pārbaudes laikā atvērt dzīvesvietas ārdurvis un atrasties pie 

tām policijas darbinieka redzeslokā līdz pārbaudes beigām. 

Nepieciešams atzīmēt, ka ar 2012. gada 1. jūliju tika pilnveidota šī drošības līdzekļa 

tiesiskā reglamentācija
264

. Analizējot KPL 261.panta paredzēta tiesiskā regulējuma izmaiņas 

profesore K. Strada-Rozenberga secināja, ka šajā gadījumā netika grozīts šī drošības līdzekļa 

saturs, bet tā tiesiskā reglamentācija papildināta ar norādēm par policijas darbinieku tiesību 

apjomu, veicot kontroli par atsevišķu nodošanas policijas uzraudzībā ietvertu nosacījumu 

izpildi
265

. Patlaban, KPL 261.panta spēkā esoša redakcija paredz jaunu kārtību, kā pārbaudīt 

personas pārvietošanās un rīcības brīvības ierobežojumu ievērošanu. Tagad policijas 

darbiniekiem ir tiesības apmeklēt personu lēmumā norādītajā dzīvesvietā pie tās ārdurvīm. 

Savukārt personai ir pienākums pārbaudes laikā atvērt dzīvesvietas ārdurvis un atrasties pie 

tām policijas darbinieka redzeslokā līdz pārbaudes beigām. Jāatzīmē, ka šī drošības līdzekļa 

iepriekšējā redakcija paredzēja tiesības policijas darbiniekiem ieiet personas pastāvīgajā vai 

pagaidu dzīvesvietā, lai pārbaudītu uzlikto ierobežojumu ievērošanu. Krimināltiesību eksperts 

A. Judins atzīmē
266

, ka faktiski personai papildus uzskaitītajiem uzvedības ierobežojumiem 

bija arī pienākums nelikt šķēršļus policijas darbiniekiem, ielaižot viņus savā dzīvesvietā. 

Jaunā pārbaudes kārtība mazākā apjomā skar personas tiesības uz dzīvokļa neaizskaramību; 

vienlaicīgi mazāk tiek skartas citu dzīvesvietas iemītnieku intereses un mazāk traucēta viņu 

privātā dzīve. Tomēr policijas darbiniekiem ir atļauts ieiet un personai ir pienākums atļaut 

policijas darbiniekam ieiet tās pastāvīgajā vai pagaidu dzīvesvietā (dzīvoklī, mājā), lai 

pārbaudītu personas rīcības brīvības ierobežojuma - aizlieguma tikties ar lēmumā minētajām 

personām – ievērošanu. Iepriekšējā šī panta redakcijā tika paredzēts, ka policijas darbiniekam 

bija tiesības ieiet pārbaudāmās personas pastāvīgajā vai pagaidu dzīvesvietā (dzīvoklī, mājā), 

lai pārbaudītu tās pārvietošanas un rīcības brīvības ierobežojumu ievērošanu. Šaubas izraisa 

personai paredzēta rīcības brīvības ierobežojuma – aizliegums tikties ar lēmumā minētajām 
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personām – ievērošanas iespēja un tās pamatotība gadījumos, kad šīm personām ir viena 

dzīvesvieta. Jautājums būtu arī par to, cik efektīva šajā gadījumā ir šī ierobežojuma 

ievērošanas pārbaude, policijas darbiniekiem ieejot personas dzīvesvietā.  

 Piemērojot drošības līdzekli – nodošana policijas uzraudzībā procesa virzītājam ir 

paredzēta iespēja variēt ar personai uzlikto uzvedības ierobežojumu apjomu un saturu. 

Profesoru Ā.Meikališas un K.Stradas-Rozenbergas izteiktā viedoklī
267

 uzsvērts, ka šobrīd kā 

viens no nodošanas policijas uzraudzībā iekļautajiem ierobežojumiem varētu būt pienākums 

uzturēties savā dzīvesvietā noteiktās diennakts stundas. Tieši šis ir tas apstāklis, kas ļauj 

izvirzīt apspriešanai jautājumu par to, vai konkrētos apstākļos (ilgs uzturēšanas dzīvesvietā 

laiks, policijas iespējas kontrolēt personas uzvedību u. tml.) policijas uzraudzība jau nav 

saskatāmi brīvības atņemšanas elementi un, attiecīgi tās piemērošana šajos gadījumos nebūtu 

jāievēro papildu procesuālās garantijas. Atkārtoti jāuzsver arī profesores K. Stradas-

Rozenbergas teikto, vērtējot drošības līdzekļa uzturēšanās noteiktā vietā tiesisko regulējumu 

pēc 2012. gada 24. maijā pieņemtajiem KPL grozījumiem, proti, prasību, ka persona nedrīkst 

atstāt savu dzīvesvietu uz laiku, ilgāku par 24 stundām, jo tad tajā parādās brīvības 

atņemšanas pazīmes un rodas jautājums par tiesas kontroles nepieciešamību
268

.  

 Pēc profesores K. Strada-Rozenbergas atziņas
269

, bažas izraisa likumdevēja atšķirīgā 

pieeja terminu lietojumā attiecībā uz vietu, kuras paziņošanas, nemainīšanas, neatstāšanas 

u.tml. pienākums tiek uzlikts attiecīgajām personām. Tā, piemēram, jau pieminētajā KPL 

252.
1
 pantā tā ir „dzīvesvieta”, KPL 256.panta jaunajā redakcijā tā ir „dzīvesvieta vai pagaidu 

uzturēšanās vieta”, KPL 261.pantā – „pastāvīgā vai pagaidu dzīves vieta”. Atļaušos apšaubīt, 

vai tiešām likumdevējs apzināti pieļāvis šādu jēdzienu atšķirību un katrs no tiem ir ar savu 

pastāvīgu, nošķiramu saturu konkrētos apstākļos. Līdz ar to viņa bija izteikusi visnotaļ 

pamatotu priekšlikumu par to vienveidīga pielietojuma ieviešanu, kas pēc promocijas darba 

autores domām varētu būt termins „dzīvesvieta”. Turklāt, šī darba autore, papildinot 

profesores K.Stradas-Rozenbergas teikto, uzsver, ka Dzīvesvietas deklarēšanas likumā 

likumdevējs „dzīvesvietu” definē šādi: „Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 

nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai 
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klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst 

par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”
270

. 

Runājot par termiņu, kurā laikā ir spēkā piemērotais ar brīvības atņemšanu nesaistītais 

drošības līdzeklis, ir jāņem vērā, ka piemērotais drošības līdzeklis būs spēkā līdz tā atcelšanai 

vai grozīšanai (attiecīgi pieņemot lēmumu par drošības līdzekļa atcelšanu vai grozīšanu, vai 

lēmumu par kriminālprocesa vai tā daļas izbeigšanu), un drošības līdzekļa piemērošanas 

ilgums var tikt noteikts uz tādu laiku, cik nepieciešams kriminālprocesa normālas norises 

nodrošināšanai. Tomēr jāatceras, ka viens no kriminālprocesa pamatprincipiem, kurš noteikts 

KPL 14.pantā nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā 

termiņā, tas ir, bez neattaisnotas novilcināšanas. Savukārt kriminālprocesa pabeigšana 

saprātīgā termiņā ir saistīta ar lietas apjomu, juridisko sarežģītību, procesuālo darbību 

daudzumu, procesā iesaistīto personu attieksmi pret pienākumu pildīšanu un citiem 

objektīviem apstākļiem. Pamatojoties uz tiesību zinātnes speciālistu atziņām, krimināl-

procesuālā termiņa jēdziens varētu būt noformulēts šādi: kriminālprocesuālais termiņš ir ar 

tiesību normu vai ar tiesību normu piemērošanas aktu noteikts laika periods vai moments, 

kuram iestājoties vai kura laikā personām, kas iesaistītas kriminālprocesā, ir pienākums vai 

tiesības veikt noteiktas procesuālas darbības vai arī atturēties no to īstenošanas
271

. KPL 

389.pants nosaka, ka no brīža, kad pirmstiesas kriminālprocesā tiek iesaistīta persona, kurai ir 

tiesības uz aizstāvību, vai persona, kuras tiesības rīkoties ar mantu ir ierobežotas ar 

procesuālajām darbībām, pirmstiesas kriminālprocess pret šo personu jāpabeidz vai jāatceļ 

visi drošības līdzekļi un tiesību ierobežojumi attiecībā uz mantu šādā termiņā: 1) par 

kriminālpārkāpumu – sešu mēnešu laikā; 2) par mazāk smagu noziegumu – deviņu mēnešu 

laikā; 3) par smagu noziegumu – divpadsmit mēnešu laikā; 4) par sevišķi smagu noziegumu – 

divdesmit divu mēnešu laikā. Iepriekš minētie termiņi tiek apturēti, ja tiek apturēts 

kriminālprocess. Kopš 2013. gada 1. aprīļa, kad ir stājušies spēkā 20.12.2012. pieņemtie 

grozījumi KPL, izmaiņas skārušas arī 389.panta 2.daļu, kuras aktuālā redakcija nosaka, ka 

kriminālprocesā par vairākiem mazāk smagiem noziegumiem, kā arī kriminālprocesā par 

smagu vai sevišķi smagu noziegumu izmeklēšanas tiesnesis šā panta pirmajā daļā noteikto 

termiņu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem, bet ne vairāk kā par trim mēnešiem vienā 

pagarinājumā, ja procesa virzītājs nav pieļāvis vilcināšanos, vai procesa ātrāka pabeigšana nav 

bijusi iespējama tā īpašas sarežģītības dēļ. Ar iepriekš minētām izmaiņām šāda termiņu 

                                                           
270

  Dzīvesvietas deklarēšanas likums. Latvijas Republikas likums ("LV", 104 (2679), 08.07.2002.; Ziņotājs, 16, 

22.08.2002.) [stājas spēkā 01.07.2003.] ar grozījumiem. 
271

  Meikališā Ā., Kazaka S., Lodīte I. u.c. Kriminālprocesuālie termiņi pirmstiesas izmeklēšanā. – Rīga:LPA, 

2006. – 9. lpp. 



93 

pagarināšana kļuvusi iespējama arī par vairākiem mazāk smagiem noziegumiem
272

. Jāņem 

vērā, ka saskaņā ar likumu „Grozījumi Krimināllikumā”, kas stājies spēkā 01.04.2013., 

būtiski tika mainīta vairāku nodarījumu klasifikācija, tiem kļūstot vieglākiem. Lai saglabātu 

iespēju atsevišķos gadījumos efektīvi un pilnvērtīgi izmeklēt mazāk smagus noziegumus, bija 

nepieciešams paredzēt iespēju pagarināt personas tiesību ierobežošanas termiņus pirmstiesas 

kriminālprocesā
273

. Ar šiem grozījumiem tika būtiski transformēts KL 7.pants, kurā ir definēta 

noziedzīgu nodarījumu klasifikācija. Šajā sakarā Tieslietu ministrijas Krimināltiesību 

departamenta direktore I.Gratkovska raksta, ka no jauna likumprojekta izstrādes laikā bija 

jāizvērtē KL 7.pantā paredzētie noziedzīgu nodarījumu klasifikācijas kritēriji, lai nodrošinātu, 

ka sakarā ar izmaiņām KL sevišķās daļas pantu sankcijās daudziem noziedzīgiem 

nodarījumiem klasifikācija nemainītos no smagākas uz vieglāku, tādējādi nemainot arī 

piemērojamos kriminālprocesuālos termiņus
274

. Jāpievērš uzmanība arī tam, ka KPL 

389.panta 2.
1
 daļā paredzēts, ka gadījumā, kas vienā kriminālprocesā persona tiek turēta 

aizdomās vai apsūdzēta par noziedzīgu nodarījumu, kas ir piesaistībā ar tai pašā 

kriminālprocesā izmeklējamu citas personas izdarītu smagāku noziegumu, izmeklēšanas 

tiesnesis var pagarināt šai personai tiesību ierobežošanas termiņus atbilstoši piesaistībā 

esošajam noziegumam. Pamatoti secināms, ka ar brīvības atņemšanu nesaistīto drošības 

līdzekļu piemērošanas termiņi pirmstiesas procesā lielā mērā ir atkarīgi no noziedzīga 

nodarījuma, par kura izdarīšanu persona tiek turētā aizdomās vai apsūdzēta, veida pēc 

klasifikācijas. 

Jānorāda, ka spēkā esošais drošības līdzekļu termiņu regulējums atbilst Eiropas 

Padomes Ministru komitejas Rekomendācijas Nr. R(92) 16 dalībvalstīm par Eiropas 

noteikumiem par sabiedrībā izmantojamām sankcijām un līdzekļiem
275

 nostādnēm. Minētajā 

Rekomendācijā uzsvērts, ka neviens līdzeklis nevar būt piemērots uz nenoteiktu laiku; šī 

līdzekļa piemērošanas ilgumu saskaņā ar likumu nosaka attiecīga institūcija. Turklāt līdzekļa 

piemērošanas ilgumam ir jābūt proporcionālam tā nodarījuma smagumam, par kura izdarīšanu 

persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, kā arī jāņem vērā ikviena personiskie apstākļi. 
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KPL 249.pants paredz procesuāla piespiedu līdzekļa grozīšanu vai atcelšanu šādos 

gadījumos: 

– ja procesuāla piespiedu līdzekļa piemērošanas laikā ir zudis vai mainījies tā 

piemērošanas pamats, mainījušies piemērošanas nosacījumi, personas uzvedība vai ir 

noskaidroti citi apstākļi, kas noteica piespiedu līdzekļa izvēli, procesa virzītājs pieņem 

lēmumu par tā grozīšanu vai atcelšanu;  

– ja persona pārkāpj piemērotā drošības līdzekļa noteikumus vai nepilda savus 

procesuālos pienākumus, procesa virzītājs ir tiesīgs izvēlēties un piemērot citu vairāk 

ierobežojošu drošības līdzekli. 

 Turklāt lēmumu par piespiedu līdzekļa grozīšanu vai atcelšanu nekavējoties paziņo 

iestādei vai amatpersonai, kura nodrošina tā izpildi, un personai, kurai šis piespiedu līdzeklis 

piemērots, bet ja bijis piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, arī 

izmeklēšanas tiesnesim. Ja sūdzības izskatīšanas rezultātā agrāk piemērotais drošības līdzeklis 

ir atcelts, vairāk ierobežojošu drošības līdzekli drīkst piemērot tikai tad, ja pastāv jauni 

apstākli.  Krimināltiesību eksperts A. Judins norāda
276

, ka drošības līdzekļa grozīšana nozīmē 

tā aizstāšanu ar citu vai citiem drošības līdzekļiem vai arī piemērotā drošības līdzekļa 

nosacījumu atcelšanu, vai jaunu nosacījumu noteikšanu. Savukārt, drošības līdzekļa atcelšana 

ir atteikšanās no tā turpmākās piemērošanas konkrētajai aizdomās turētajai vai apsūdzētajai 

personai, un pirms tam ar drošības līdzekli noteikto visu ierobežojumu un pienākumu 

atcelšana. Drošības līdzekļa atcelšana vienmēr pauž atteikšanos no kriminālprocesa ietvaros 

piemērotās represijas, savukārt drošības līdzekļa grozīšana var būt personai gan labvēlīga, gan 

arī nelabvēlīga – tā var būt saistīta gan ar mazāk, gan arī ar vairāk ierobežojošu drošības 

līdzekļu izraudzīšanos.  

 KPL 262.pants reglamentē lēmuma par ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības 

līdzekļa piemērošanu pārsūdzēšanu. Pirmstiesas procesā ir pārsūdzami šādi drošības līdzekļi: 

aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai; noteiktas nodarbošanās aizliegums; 

aizliegums izbraukt no valsts; drošības naudas apmērs; nodošana policijas uzraudzībā, bet 

tikai attiecībā uz lēmuma norādītajiem pārvietošanas un rīcības ierobežojumiem; pienākums 

noteiktā laikā pieteikties policijas iestādē; uzturēšanās noteiktā vietā. Jāatzīmē, ka divi pēdējie 

drošības līdzekļu veidi tika iekļauti pārsūdzamo drošības līdzekļu klāstā 24.05.2012., 

pieņemot grozījumus KPL. Ja persona, kurai piemērots drošības līdzeklis, var pamatot, ka šā 

drošības līdzekļa noteikumi tai nav izpildāmi, šī persona, kā arī tās aizstāvis vai pārstāvis ir 

tiesīgi septiņu dienu laikā pēc lēmuma par drošības līdzekļa piemērošanu kopijas saņemšanas 

dienas iesniegt par lēmumu sūdzību izmeklēšanas tiesnesim. Izmeklēšanas tiesnesis sūdzību 
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izskata rakstveida procesā triju darba dienu laikā. Ja nepieciešams, tiesnesis pieprasa lietas 

materiālus un procesa virzītāja vai sūdzības iesniedzēja paskaidrojumus. Izmeklēšanas 

tiesnesis ar savu lēmumu var noraidīt sūdzību, vai uzdot procesa virzītājam triju darba dienu 

laikā grozīt piemēroto drošības līdzekli vai tā noteikumus, vai noteikt drošības naudas 

apmēru. Izmeklēšanas tiesneša pieņemtā lēmuma kopiju nosūta procesa virzītājam, personai, 

kurai piemērots attiecīgais drošības līdzeklis un sūdzības iesniedzējam. Izmeklēšanas tiesneša 

pieņemtais lēmums nav pārsūdzams. Jāuzsver, ka nepilnības KPL 262.panta tiesiskā 

regulējumā tika izceltas jau 2006. gada publikācijā, kuras autores profesores Ā. Meikališa un 

K. Strada-Rozenberga pauda viedokli par nepieciešamību nošķirt situāciju, kad sūdzība 

iesniedzama izmeklēšanas tiesnesim un kad – vispārējā kārtībā (KPL 337.pants)
277

. Vērtējot 

KPL 262.panta regulējumu, raksta autores secināja, ka tiesības sūdzēties par attiecīgo 

drošības līdzekļu piemērošanu ir atkarīgas no diviem apstākļiem: tā, ka pārsūdzama ir tikai 

daļa drošības līdzekļu un sūdzību var iesniegt tikai tad, ja drošības līdzekļa nosacījumi 

personai ir neizpildāmi, un persona, kurai piemērots drošības līdzeklis, var to pamatot. Šī 

problēmjautājuma atrisināšanai jau toreiz pamatoti tika izvirzīts priekšlikums ietvert 

262.pantā skaidrojumu par drošības līdzekļu pārsūdzēšanu un tās kārtību gadījumos, kad 

persona uzskata, ka drošības līdzeklis tai piemērots nelikumīgi.  

 Runājot par ar brīvības atņemšanu nesaistīto drošības līdzekļu sistēmas pilnveidošanas 

perspektīvām, jāuzsver jauna drošības līdzekļu veida – elektroniskās uzraudzības ieviešanas 

lietderīgumu. Jānorāda, ka Latvijā 2015. gadā Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 

„Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai 

uzraudzībai)” ietvaros tiks ieviesta elektroniskā uzraudzība kā brīvības atņemšanas soda 

alternatīva. Tās mērķis ir samazināt izmaksas notiesāto uzturēšanai, kā arī efektivizēt 

notiesāto personu resocializācijas un reintegrācijas procesu
278

. Jānorāda, ka Saeimas deputāts 

A. Elksniņš iesniedza priekšlikumu KPL paredzēt jaunu drošības līdzekli – elektronisko 

uzraudzību. Saeimas Juridiskā komisija priekšlikumu atbalstīja, un tās tika novirzīts Saeimas 

Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas turpmākai izskatīšanai
279

. 

Turklāt, jāatzīmē, ka, elektroniskās uzraudzības ierīce varētu tikt izmantota ar citu drošības 

līdzekļu (aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai, aizliegums izbraukt no valsts, 

uzturēšanās noteiktā vietā, nodošana policijas uzraudzībā, mājas arests) uzlikto ierobežojumu 

ievērošanas kontrolei. Jādoma, ka elektroniskā uzraudzība, iespējams, ietekmētu personas 
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uzvedību, atturot to no drošības līdzekļa ietvaros personai noteikto pienākumu pārkāpšanas, 

jo persona apzināsies, ka tās pārvietošanās vai atrašanās konkrētā vietā tiek fiksēta. Tāpat, 

personas elektroniskās uzraudzības ieviešana varētu ļaut optimizēt drošības līdzekļa – 

nodošana policijas uzraudzībā, izpildes kontroli, novēršot nepieciešamību policijas 

darbiniekiem regulāri apmeklēt aizdomās turēto un apsūdzēto personu tās dzīvesvietā. 

Neapšaubāmi, personas elektroniskās uzraudzības kā patstāvīga drošības līdzekļa ieviešana 

KPL būtu visnotaļ atbalstāma un nozīmētu mūsdienu tehnoloģiju pielietošanu krimināl-

procesa interešu nodrošināšanai, sekmējot ar brībības atņemšanu saistīto alternatīvu drošības 

līdzekļu piemērošanu. 

 

2.2. Ar brīvības atņemšanu saistītie kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi 

 

Procesuālo piespiedu līdzekļu tiesiskais regulējums veido pamatu šo līdzekļu 

piemērošanai, un nepārtraukta tiesību normu pilnveidošana nodrošina progresu tiesīb-

piemērošanās procesā. Tomēr jauno tiesību normu ieviešanu bieži raksturo pieredzes trūkums, 

kas izzūd piemērošanas pieredzei pakāpeniski uzkrājoties. Attiecinot uz šajā apakšnodaļā 

izpētītiem ar brīvības atņemšanu saistītiem piespiedu līdzekļiem mūsdienu krimināl-

procesuālās zinātnes nostādnes, izceļama šo piespiedu līdzekļu nozīme valsts un sabiedrības 

interešu aizsardzībā. Jāatzīmē, ka procesuālo piespiedu līdzekļu daudzveidība ļauj optimāli 

līdzsvarot kriminālprocesa interešu nodrošināšanu un personu tiesību un brīvību 

ierobežošanu. Nemazinot ar brīvības atņemšanu saistīto kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu 

nozīmi un nenoliedzot to piemērošanas nepieciešamību konkrētajos gadījumos, jātiecas katrā 

gadījumā rūpīgi apsvērt iespēju piemērot mazāk intruzīvo piespiedu līdzekli.  Šajā promocijas 

darba apakšnodaļā tika analizēti ar brīvības atņemšanu saistītie procesuālie piespiedu līdzekļi, 

to būtība, tiesiskais regulējums un piemērošana, pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesību 

normām un ECT standartiem. Apkopojot iegūto informāciju, promocijas darba autore piedāvā 

risinājumus konstatēto problēmu mazināšanai. 

Personas tiesību aizsardzība nostiprināta ECK 5.pantā, nosakot tās  fundamentālo 

nozīmi demokrātiskā sabiedrībā
280

. Jebkura nelikumīga brīvības atņemšana nozīmē šo 

garantiju pilnīgu noliegšanu, kas savukārt, ir ECK 5.panta rupjš pārkāpums
281

. Analizējot 
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ECK 5.panta būtību, profesore S. Kaija uzsver
282

, ka pants sākas ar neierobežojamo tiesību 

“ikvienam ir tiesības uz personisko brīvību un drošību”. Personas brīvība ir pamatnosacījums, 

kas piemīt visiem. Tās atņemšanai var būt tieša nelabvēlīga ietekme uz citām tiesībām, 

piemēram, tiesībām uz ģimenes un privāto dzīvi
283

, tiesībām paust savu viedokli
284

, tiesībām 

uz pārvietošanās brīvību, u.c.. Vēl vairāk, jebkura brīvības atņemšana nepārprotami padara 

personu par viegli ievainojamu, pastāvot riskam tikt pakļautai spīdzināšanai, necilvēcīgai un 

personas cieņu pazemojošai apiešanai. Lai brīvības garantijai būtu nozīme, jāatceras, ka 

jebkādai tās atņemšanai jābūt ar izņēmuma raksturu, objektīvi pamatotai un tā nedrīkst būt 

ilgāka par to, kas absolūti nepieciešama
285

.  Turklāt ECK 5.pants reglamentē “personisko 

brīvību”, kuras mērķis ir nepieļaut jebkuru nepamatotu brīvības atņemšanu
286

. Lai noteiktu, ka 

personas brīvības atņemšana ir saskaņā ar ECK 5.pantu, jāņem vērā katra konkrētā gadījuma 

apstākļi, proti, kriminālprocesuālā piespiedu līdzekļa veids, kārtība, piemērošanas termiņš un 

piemērošanas sekas
287

. Satversmes 94.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz brīvību un 

personas neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai 

saskaņā ar likumu
288

. Šīs apakšnodaļas ietvaros tiks izmatoti ECT spriedumi, kuros uzsvērta 

ECK 5.pantā nostiprināto garantiju nozīme mūsdienu demokrātiskā sabiedrībā.  

Pielietojot jebkuru ar brīvības atņemšanu saistītu kriminālprocesuālo piespiedu 

līdzekli, ir jāvadās pēc ECK reglamentētām tiesībām uz brīvību un drošību. Saskaņā ar ECK 

5.panta tiesisko regulējumu, nevienam nedrīkst atņemt brīvību, izņemot sekojošos gadījumos 

un saskaņā ar likumā noteikto kārtību: 

1. Ja persona ir tiesiski aizturēta uz kompetentas tiesas sprieduma pamata; 
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2. Ja persona tiek tiesiski aizturēta vai apcietināta par nepakļaušanos likumīgam 

tiesas spriedumam, vai lai nodrošinātu jebkuru likumā paredzētu saistību izpildi; 

3. Ja persona tiek tiesiski aizturēta vai apcietināta ar nolūku nodot viņu kompetentām 

tiesību aizsardzības iestādēm, balstoties uz pamatotām aizdomām, ka šī persona ir 

izdarījusi sodāmu nodarījumu, vai ja ir pamatots iemesls uzskatīt par 

nepieciešamu aizkavēt viņu izdarīt likumpārkāpumu vai nepieļaut viņa bēgšanu 

pēc likumpārkāpuma izdarīšanas; 

4. Ja tiesiski tiek aizturēts nepilngadīgais vai nu pāraudzināšanas nolūkā, vai lai 

nodotu viņu kompetentām tiesību aizsardzības iestādēm; 

5. Ja persona tiek tiesiski aizturēta ar nolūku aizkavēt infekcijas slimību izplatīšanos, 

vai arī tā ir garīga slima persona, alkoholiķis vai narkomāns, vai klaidonis; 

6. Ja persona tiek tiesiski aizturēta vai apcietināta ar nolūku neļaut tai nelikumīgi 

ieceļot valstī, vai ja pret personu tiek veiktas darbības ar nolūku viņu izraidīt no 

valsts vai izdot citai valstij
289

. 

Vispirms ir jāņem vērā ECT mērķtiecīga un dinamiska ECK tiesisko normu 

interpretācija, kādu Tiesa izmanto, paužot savu viedokli izskatāmajās lietās. ECT izskaidro arī 

izmantojamo juridisko terminu jēdzienus, atsevišķos gadījumos izejot ārpus termina tiešās 

interpretācijas robežām. Jāatzīmē, ka ECK 5.panta terminoloģijā tiek izmantoti vārdi 

detention un arrest
290

, kuru tulkojums piešķir šo vārdu saturam šādu nozīmi – aizturēšana, 

apcietināšana, turēšana apcietinājumā
291

. Savukārt, ECT ar šiem terminiem apzīmē jebkuru 

personas brīvības atņemšanu, proti, visus likuma paredzētus ar brīvības atņemšanu saistītus 

piespiedu līdzekļus. 

Ar brīvības atņemšanu saistīto procesuālo piespiedu līdzekļu tiesiskā regulējuma 

analīze tiek uzsākta ar kriminālprocesuālās aizturēšanas analīzi. Pielietojot piespiedu līdzekli - 

kriminālprocesuālo aizturēšanu - ir jāseko tā piemērošanas atbilstībai ECK deklarētām 

tiesībām uz brīvību un drošību. Savukārt KPL aizturēšana reglamentēta 263.–269.pantā, un 

saskaņā ar KPL 263.pantu tā ir personas brīvības atņemšana uz laiku līdz 48 stundām bez 

izmeklēšanas tiesneša lēmuma, ja pastāv aizturēšanas nosacījumi. Jānorāda, ka krimināl-

procesuālā aizturēšana bija reglamentēta arī Latvijas PSR KPK (vēlāk Latvijas KPK) līdz 

01.10.2005., kad stājies spēkā KPL un zaudēja spēku Latvijas KPK, nosakot maksimālo 

aizturēšanas termiņu līdz 72 stundām. Analizējot kriminālprocesuālo aizturēšanu 
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reglamentējošo KPL pantu grozīšanu, jāatzīmē, ka KPL 266. pantā veiktas izmaiņas ar 

28.09.2005. likumu, kas stājās spēkā vienlaicīgi ar KPL spēkā stāšanos 01.10.2005.
292

. 

Turklāt KPL 264., 265. un 268.panta grozījumi tika veikti ar 17.05.2007. likumu, kas stājās 

spēkā 21.06.2007; KPL 265. un 268.pants tika grozīti arī ar 20.12.2012. likumu, kas stājās 

spēkā 01.04.2013. Šajā sakarā profesore Ā. Meikališa norāda, ka pārāk bieža KPL grozīšana 

traucē veidot prognozējamu sistēmu, un nereti grozījumu izstrāde un pieņemšana neliecina 

par apdomātu, izvērstu, uz ilgtspējīgu attīstību virzītu pieeju kriminālprocesa nozares 

attīstībā
293

. 

Profesore K. Strada-Rozenberga uzsver, ka teorētiķu vidū īpašu popularitāti 

izpelnījusies diskusija par diviem jautājumiem – vai aizturēšana būtu vai nebūtu iekļaujama 

drošības līdzekļu skaitā un vai aizturēšana ir vai nav uzskatāma par izmeklēšanas darbību. 

Tas, ka aizturēšana ir vērtējama kā piespiedu līdzeklis, faktiski ne teorētiski, ne šobrīd arī no 

likuma viedokļa nav apšaubāms. Attiecībā uz otro jautājumu, KPL aizturēšana ir iekļauta 

piespiedu līdzekļu skaitā un nodalīta no izmeklēšanas darbībām. Saskaņā ar KPL 138.pantu 

izmeklēšanas darbības ir darbības, kuru mērķis ir ziņu iegūšana un pārbaude, taču 

aizturēšanas kā preventīva piespiedu līdzekļa mērķis ir pavisam cits – nodrošināt atbilstošu 

kriminālprocesa norisi, novērst procesuālās kārtības traucējumus utml.
294

. Promocijas darba 

autore pievienojas izteiktajam viedoklim un uzskata, ka aizturēšana nav pieskaitāma pie 

izmeklēšanas darbībām, jo tās mērķis nav ziņu (informācijas) iegūšana un pārbaude, bet 

procesuālās kārtības nodrošināšana. Krimināltiesību zinātniece, asociētā profesore M. 

Sumbarova, piekrītot profesores K. Stradas-Rozenbergas viedoklim atzīmē, ka aizturēšanas 

būtības noskaidrošana saistās ar aizturēšanas tiesiskās dabas izpēti
295

. Šo procesuālo darbību 

regulē KPL, tā piemērojama kriminālprocesa ietvaros, un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

Personas aizturēšana kļūst par pamatu kriminālprocesuālo attiecību uzsākšanai starp 

aizturēšanas veicēju un aizturēto.  

Analizējot aizturēšanas pamatu, jānorāda, ka jau tika uzsvērts iepriekš, aizturēšanas 

pamats KPL nav definēts. Līdz ar to, pievēršoties piespiedu līdzekļu vispārīgajām pamatam, 

noteiktajam KPL 241.pantā, jāsecina, ka šī panta 1.daļa attiecināma uz visiem procesuāliem 

piespiedu līdzekļiem, un tā nosaka, ka procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanas pamats ir 
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personas pretdarbība kriminālprocesa mērķa sasniegšanai konkrētajā procesā vai atsevišķas 

procesuālās darbības veikšanai, savu procesuālo pienākumu nepildīšana vai nepienācīga 

pildīšana. Atsaucoties uz profesores K. Stradas-Rozenbergas viedokli, jāatzīmē, ka par 

aizturēšanas vispārīgo pamatu uzskatams pieņēmums, ka persona izdarījusi noziedzīgu 

nodarījumu. Tomēr, ka uzsver K. Strada-Rozenberga, KPL 269.panta 1.daļas 1. un 2.punktā ir 

norādītas divas situācijas, kad aizturētais ir nekavējoties jāatbrīvo, proti, nav apstiprinājušas 

aizdomas, ka šī persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, vai noskaidrots, ka nav bijis 

aizturēšanas pamata un nosacījumu. Tādējādi secināms, ka likumdevējs nav norādījis savu 

attieksmi, nosakot aizturēšanas pamatu. Savukārt, KPL paredzētais „vispārīgais pamats” arī 

nevarētu tikt uzskatīts par aizturēšanas pamatu
296

. Uzsverot aizturēšanas preventīvo raksturo, 

K. Strada-Rozenberga norāda, ka apstāklis, ka persona procesā vēl nav bijusi iesaistīta, 

nozīmē to, ka tā nevarētu būt izdarījusi procesuālajām normām neatbilstošu rīcību. Ņemot 

vērā šo pretrunīgo situāciju, viņa jau 2006. gadā piedāvāja grozīt KPL tiesisko regulējumu, 

iekļaujot aizturēšanas pamata definējumu. Tā kā likumdevējs nav ņēmis vērā šos 

priekšlikumus, jāsecina, ka šīs atziņas nav zaudējušas savu aktualitāti.  

Amatpersonai ir jābūt pilnvarotai lemt par personas atbrīvošanu, ja aizturēšanas 

turpināšanai nav pietiekama pamata
297

. Jānorāda, ka gadījumā, ja pēc atbrīvošanas šī persona 

netiek ar lēmumu atzīta par aizdomās turēto, tā iegūst procesuālo statusu – persona, pret kuru 

uzsākts kriminālprocess. Tas nozīmē, ka šai personai nedrīkst piemērot drošības līdzekļus. 

Tomēr, ja tālākā procesa gaitā tiek iegūtas ziņas par faktiem, kas dos pamatu šo personu  

atzīt par aizdomās turēto, tad tai no lēmuma pieņemšanas brīža var tikt piemērots drošības 

līdzeklis (-ļi). 

Par „pamatotām” aizdomām ECT uzskata tādu faktu un informācijas esību, kas 

pārliecinātu ikvienu neatkarīgu novērotāju, ka iesaistīta persona varētu būt izdarījusi 

noziegumu. Tas, ko var uzskatīt par „pamatotu”, ir atkarīgs no visiem lietas apstākļiem
298

. Pēc 

tiesību zinātnieces M. Sumbarovas domām, aizturētās personas krimināltiesiskā interese 
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nozīmē to, ka šī persona tiks pakļauta likumīgai, pamatotai un samērīgai tiesību ierobežošanai 

tikai tad, ja pastāv fakti, kas norāda uz to, ka tā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, 

pretdarbojas kriminālprocesa mērķa sasniegšanai vai konkrētas procesuālās darbības 

veikšanai, un nepilda vai nepienācīgi pilda savus procesuālos pienākumus
299

. Aizdomām ir 

jābūt ticamām - lai personu aizturētu, nepieciešams ar konkrētiem procesa materiālos 

fiksētiem faktiem apstiprināts pieņēmums, ka persona izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. 

Vienlaikus, aizturēšanas brīdī esošajiem pierādījumiem nav jābūt tādiem, kas jau būtu 

pietiekami vainas pierādīšanai vai pat apsūdzības izvirzīšanai
300

. Šī atziņa tika izmantota 

Shannon pret Latviju lietā
301

. Savukārt, aizturēšanas likumīga pamata neesamība viennozīmīgi 

tiek uzskatīta par ECK 5.panta pārkāpumu
302

. Turklāt, jāuzsver, ka nav pieļaujama situācija, 

kad nacionālajā līmenī reglamentētais brīvības atņemšanas pamats neatbilst ECK 5.panta 

prasībām
303

. ECT tiesas lietā Van der Leer pret Nīderlandi
304

 tika konstatēts ECK 5.panta 

2.punkta nostiprināto tiesību pārkāpšana, ievietojot Van der Leer psihiatriskajā slimnīcā, 

neinformējot viņu par aizturēšanas iemeslu un neveicot viņas nopratināšanu.  

ECT vērtē aizturēšanu, kas ilgst vairāk par četrām dienām bez pietiekama 

pamatojuma, par nepieņemamu
305

. ECK prasības pārkāpums var rasties arī ja aizturēšanas 

termiņš ir īsāks par četrām dienām, bet aizturētā nogādāšana pie tiesneša tika kavēta bez 

būtiskā iemesla
306

. Savukārt Džesius pret Lietuvu lietā, ECK 5.panta paredzētas prasības tika 
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pārkāptas ar ģenerālprokurora vietnieka sankcionēto atļauju turēt personu apcietinājumā pēc 

aizturēšanas termiņa notecējuma, līdzīgi – Mansura pret Turciju lietā, kad nacionālā tiesa 

vairākkārt pagarināja apcietinājuma termiņu, neizvērtējot, vai tam ir likumīgs pamats, un 

Vasiļjevas pret Dāniju lietā, kad iesniedzējas brīvības atņemšanas termiņa ilgums tika 

uzskatīts par pārmērīgu, ņemot vērā viņas aizturēšanas iemeslu
307

.  

ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 9.panta 

4.punkts
308

 paredz tiesības uz habeas corpus vai amparo procedūru
309

, kas nozīmē, ka 

ikvienai personai, kurai atņemta brīvība viņu aizturot vai arestējot, ir tiesības nekavējoties 

nonākt tiesas priekšā, kura lems par brīvības atņemšanas tiesiskumu un atbilstību likumā 

noteiktai kārtībai. Tiesības uz habeas corpus procedūru vairākkārt tika analizētas ECT 

lietās
310

. Jānorāda, ka arī ECK 5.panta 3.punkts paredz nekavējošu un automātisku tiesas 

kontroli personas aizturēšanas gadījumā
311

. Šī kontrole ir nepieciešama, lai konstatētu 

iespējamās cietsirdīgas izturēšanas pazīmes pret aizturēto un minimizētu jebkuru nepamatotu 

personas brīvības ierobežošanu
312

. Viena no tiesneša kompetencēm ir aizturēšanas pirmējās 

automātiskas pārbaudes veikšana, kuras laikā nepieciešams izvērtēt brīvības atņemšanas 
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likumību un pamata esību
313

. ECT ieskatā, brīvības atņemšanas gadījumos tiesas kontrolei 

jābūt automātiskai un neatkarīgi no personas iesnieguma
314

. Fakts, ka aizturētajam bija iespēja 

vērsties tiesā, pats par sevi nav pietiekams, lai būtu ievērotas ECK 5.panta 3.punkta noteiktās 

prasības
315

. Tomēr atsevišķos gadījumos jautājums par brīvības atņemšanas likumību var tikt 

risināts ierobežotā apjomā
316

. Turklāt ECK 5.panta 3.punkts neparedz nekādus izņēmumus no 

prasības par aizturētās vai apcietinātās personas nekavējošu nogādāšanu pie tiesneša, pat ja šīs 

personas aizturēšana notikusi tiesneša klātbūtnē
317

. Jāņem vērā, ka ECK 5.panta 3.punktā 

nostiprināta garantija atšķīrās no 5.panta 4.punktā paredzētās garantijas, proti, vērsties tiesā ar 

prasību pārbaudīt aizturēšanas likumību, un tiesai nekavējoties jālemj par personas 

aizturēšanas likumīgumu. Tā, piemēram, ECT spriedumā Assenovs un citi pret Bulgāriju
318

 

tika analizēts gadījums, kad policijas darbinieks aizturēja četrpadsmit gadīgo Asenovu un viņa 

tēvu, un pēc aizturēšanas abi aizturētie netika nogādāti pie tiesneša vai citas amatpersonas, 

kura varētu lemt par aizturēšanas tiesiskumu un sekām, tādējādi pārkāpjot ECK 5. pantā 

reglamentēto. Nostādne, ka brīvības atņemšanai ir jābūt pakļautai neatkarīgai tiesas kontrolei 

un valsts amatpersonām ir jānes atbildība par savām darbībām, atrodama arī ECT lietā Nuri 

Kurts pret Turciju
319

. ECK 5.panta 3.punktā paredzētā garantija aizsargā personu no 

nepamatotas brīvības ierobežošanas, neatkarīgai tiesai pārbaudot brīvības ierobežošanas fakta 

pamatotību
320

. Automātiskā pārbaude esot nepieciešama, lai izslēgtu iespēju, ka cietsirdīgas 
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izturēšanas upurim vai aizturētai/apcietinātai personai, kas sirgst no psihiskas saslimšanas, vai 

nepārvalda valsts valodu, būtu liegta iespēja iesniegt sūdzību
321

. Savukārt, ECK 5. panta 

4.punkta pārkāpums notiek, liedzot personai, kurai ir atņemta brīvība, tiesības uz brīvības 

atņemšanas likumības tiesas izvērtēšanu
322

.  

Jānorāda, ka KPL reglamentē divus aizturēšanas veidus - aizturēšanu un aizdomās 

turētā, apsūdzētā vai personas, pret kuru notiek process medicīniska rakstura piespiedu 

līdzekļu noteikšanai, aizturēšanu. Šajā sakarā profesore K. Strada-Rozenberga atzīmē, ka 

aizdomās turētā, apsūdzētā vai personas, pret kuru notiek process medicīniska rakstura 

piespiedu līdzekļu noteikšanai, aizturēšana vērtējama kā jauns kriminālprocesuāls institūts 

Latvijā
323

. Jāatzīmē, ka kopš KPL spēkā stāšanas KPL 270. pants, kas reglamentē aizdomās 

turētā, apsūdzētā vai personas, pret kuru notiek process medicīniska rakstura piespiedu 

līdzekļu noteikšanai, aizturēšanu, ar 2007. gada 17. maija likumu, kurš stājies spēkā 2007. 

gada 21. jūnijā, tika grozīts pilnā apjomā. KPL 270.pants paredz aizdomās turētā vai 

apsūdzētā aizturēšanu nogādāšanai pie procesa virzītāja, ja ir izsludināta viņa meklēšana 

saistībā ar tāda noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, par kuru paredzēts ar brīvības atņemšanu 

saistītais sods, un šai personas nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistītais drošības 

līdzeklis. Jānorāda, ka šajos gadījumos par aizdomās turētā vai apsūdzētā aizturēšanas faktu 

nekavējoties paziņo procesa virzītāja iestādei un tā ne vēlāk kā 12 stundu laikā nodrošina 

aizturētās personas nogādāšanu pie procesa virzītāja, bet ja procesa virzītājs sagatavo 

ierosinājumu par tāda drošības līdzekļa piemērošanu, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, 

personu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no faktiskās aizturēšanas brīža nogādā 

pie izmeklēšanas tiesneša.  

Lai nodrošinātu, ka aizdomās turētais, apsūdzētais vai persona, pret kuru notiek 

process medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai, tiek nogādāta pie izmeklēšanas 

tiesneša, izmeklētājs vai prokurors var aizturēt šīs personas, ja:  

                                                                                                                                                                                     

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Niedbala v. Poland,  judgement of 4 July 2000, application no. 

27915/95.  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58739#{"itemid":["001-58739"]}  
321

  Skat., piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: McKay v. the United Kingdom, judgement of 3 

October 2006, application no. 543/03.  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-77177; 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: Ladent v. Poland, judgement of 18 June 2008, application no. 

11036/03.  http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-85487#{"itemid":["001-85487"]} 
322

  Skat., piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: Varbanov v. Bulgaria, judgement of 5 

October 2000, application no.  31365/96. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

58842#{"itemid":["001-58842"]}; Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: Hutchinson Reid v. the 

United Kingdom, judgement of 20 February 2003, application no. 50272/99. http://hudoc. 

echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60954#{"itemid":["001-60954"]};Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

spriedums lietā: Megyeri v. Germany, judgement of 23 October 2006, application no.  

38797/03.http://sim.law.uu.nl/sIm/CaseLaw/hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/bee09349983bc1

38c1256640004c183b?OpenDocument 
323

  Strada-Rozenberga K. Aizturēšanas kriminālprocesuālā būtība un izpausme. Jurista Vārds, 25.04.2006. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["27915/95"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58739#{"itemid":["001-58739"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["543/03"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-77177
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#{"appno":["11036/03"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-85487#{"itemid":["001-85487"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["31365/96"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58842#{"itemid":["001-58842"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58842#{"itemid":["001-58842"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["50272/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#{"appno":["38797/03"]}


105 

1) ir sagatavots ierosinājums par tāda drošības līdzekļa piemērošanu, kas saistīts ar 

brīvības atņemšanu; 

2) ir pieņemts lēmums par ekspertīzes noteikšanu un sagatavots ierosinājums par 

personas ievietošanu ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai; 

3) ir sagatavots ierosinājums ievietot psihiatriskajā slimnīca personu, pret kuru notiek 

process medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai.  

Šajos gadījumos aizturētā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā 

nogādājama pie izmeklēšanas tiesneša. Svarīgi, ka ar personu, kura aizturēta šādā kārtībā, 

aizturēšanas laikā nedrīkst veikt nekādas izmeklēšanas darbības, izņemot nopratināšanu par 

apstākļiem, kas ir svarīgi, lai izlemtu jautājumu par piespiedu līdzekļu piemērošanu vai 

grozīšanu.  

Atsaucoties uz KPL 265.panta 3.daļā noteikto, tiesību doktors J. Baumanis savā 

publikācijā norāda, ka aizturēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu ir tiesīgs jebkurš. 

Tomēr, šajā gadījumā jebkuram cilvēkam nav tik daudz tiesību aizturēšanas izpildīšanas 

procesā, jo tās ir tikai viņu tiesības, salīdzinot ar tiem, kuriem aizturēšanas veikšana ir 

pienākums
324

. KPL 387. panta 13. daļā ir noteikts, ka izmeklēšanas iestāde, saņemot ziņu par 

notiekošu vai notikušu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kura izmeklēšana neietilpst tās 

kompetencē, bet pierādījumu fiksēšanai vai nozieguma izdarītāja aizturēšanai nepieciešams 

veikt neatliekamas izmeklēšanas darbības, uzsāk kriminālprocesu, informē par to attiecīgo 

kompetento izmeklēšanas iestādi, veic neatliekamās izmeklēšanas darbības un nodod uzsāktā 

kriminālprocesa materiālus pēc piekritības. 

Savā rakstā Latvijas Republikas Prokuratūras Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā 

departamenta virsprokurors A. Kalniņš pievērš uzmanību KPL 265. panta (Aizturēšanas 

kārtība) reglamentācijai. Minētais pants nosaka, ka: 

1. personu pēc savas iniciatīvas var aizturēt VP darbinieks vai citas izmeklēšanas 

iestādes darbinieks; 

2. ja ir acīmredzama personas saistība ar izdarītu noziedzīgu nodarījumu, par kuru 

var piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu sodu, un šī persona atrodas noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanas vietā vai bēg no tās, vai ja izsludināta personas meklēšana 

par šāda noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, to var aizturēt jebkurš un nekavējoties 

nodot tuvākajam policijas darbiniekam. 

Analizējot šo tiesisko regulējumu A. Kalniņš atzīmē, ka neskatoties uz to, ka KPL 

nosaka, ka pilnvaras konkrētā kriminālprocesā ir procesa virzītājam vai kriminālprocesa 
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veikšanai pilnvarotai amatpersonai, kura izpilda procesa virzītāja, izmeklēšanas grupas 

dalībnieka uzdevumu veikt procesuālās darbības, likumdevējs ir deleģējis veikt procesuālas 

darbības - aizturēt, nekavējoties pēc aizturēšanas personai paziņot, par ko tā tiek aizturēta, un 

brīdināt, ka tai ir tiesības klusēt, ka visu, ko šī persona teiks, var izmantot pret to – Valsts 

policijas vai izmeklēšanas iestādes darbiniekam, kuriem šo darbību veikšanai nav procesuālu 

pilnvaru konkrētā kriminālprocesā. Otrajā gadījumā vispār jebkurai personai, pat neskatoties 

uz to, ka, iespējams, par nodarījumu nav uzsākts kriminālprocess, tiek dotas tiesības aizturēt 

personu, kvalificējot personas darbības kā noziedzīgas, kā tādas, par kuram var piemērot 

brīvības atņemšanas sodu. A. Kalniņš šajā sakarā pauž viedokli, ka šeit tiek jaukti divi dažādi 

jēdzieni – personas kriminālprocesuālā aizturēšana KPL 264.panta noteiktajā kārtībā un 

noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas faktiskā aizturēšana, kuru pieļauj, piemēram, 

likuma „Par policiju” 12.pants
325

 vai kuras izdarīšana būtu katra sabiedrības locekļa 

pienākums
326

. Tiesību pētnieks I. Petrovs pauž viedokli
327

, ka nelikumīga aizturēšana ne 

vienmēr kļūst par pamatu secinājumam par aizdomu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, 

kas izteikti pret personu, nepamatotību. Tāpat, aizdomu pamatotību nevar ietekmēt 

aizturēšanas fakts par noziedzīgu nodarījumu, par kuru likums neparedz brīvības atņemšanas 

sodu. Šajā gadījumā likums pieprasa personu atbrīvot un lemt jautājumu par šīs personas 

procesuālo statusu.  

Runājot par procesuālo pārkāpumu, kas pieļauti aizturēšanas laikā, ietekmi uz 

pierādījumiem un to pieļaujamību, var atzīmēt, ka šie pārkāpumi noteikti ir jāizvērtē, bet tie 

neietekmē pierādījumu pieļaujamību. Savukārt, pārkāpumi, kas pieļauti aizturēšanas laikā 

veikto izmeklēšanas darbību laikā – tādu kā, piemēram, kratīšana, pratināšanā, uzrādīšana 

atpazīšanai, konfrontēšana u.c., gluži otrādi tiešā nozīmē ietekmē pierādījumu pieļaujamību, 

un tie varētu būt par pierādījumu apšaubīšanas pamatu.  

Balstoties uz krimināltiesību pētnieka M. Gabrāna publikācijas datiem, ir jāpiebilst, ka 

personu aizturēšanas praksē sastopamie pārkāpumi bieži vien saistīti ar procesa virzītāju KPL 

normu patvaļīgu iztulkošanu un ar prokurora nepienācīgu uzraudzību
328

. Lai pilnveidotu 

kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesisko reglamentāciju un prokurora uzraudzības procesu, 

pēc viņa domām, būtu jāpapildina KPL norma daļā par aizturēšanu ar uzraugošā prokurora 
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piekrišanu, izņemot gadījumus, kad aizturēšana nav plānota un ir neatliekama (piemēram, 

persona pārsteigta notikuma vietā, notikuma vietā uz to norāda cietušais u.tml.). Tāpat 

neatliekamas aizturēšanas gadījumā par aizturēšanu nekavējoties jāinformē prokurors, bet ne 

vēlāk kā 24 stundu laikā jāuzrāda viņam lietas materiāli.  

Persona, kuras tiesības vai likumīgas intereses ir aizskartas ar konkrēto rīcību, var 

sūdzēties KPL 24.nodaļā paredzētajā kārtībā. KPL 338.pantā ir noteikts, ka aizturēšanas vai 

apcietinājuma vietas administrācijai pēc aizturētā vai apcietinātā sūdzības saņemšanas tā 

nekavējoties jānodod amatpersonai, kurai šī sūdzība adresēta. 

ECK 5.panta 5.punkts paredz, ka ikvienai personai, kurai liegta brīvība pretēji šī panta 

nosacījumiem, ir jābūt nodrošinātam tiesībām uz kompensāciju. Arī Satversmes 92.pants 

nosaka, ka nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu 

atlīdzinājumu. Atlīdzinājuma jautājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā, kas radies 

izmeklēšanas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības gadījumā, 

regulē likums „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas 

rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”
329

, kuru Saeima pieņēma 1998. gada 28. 

maijā. Šīs likums nosaka apmēru un kārtību, kādā tiek atlīdzināti šajā likumā minētie 

zaudējumi, kas izmeklēšanas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas 

rīcības rezultātā, tām pildot dienesta pienākumus, ir nodarīti fiziskajām personām, kā arī 

kārtību, kādā tiek nodrošinātas aizskartās šo personu sociālās un darba garantijas. Savukārt šī 

likuma 2.pantā ir norādīts zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats, proti: 1) attaisnojošs 

tiesas spriedums neatkarīgi no attaisnošanas motīviem; 2) krimināllietas izbeigšana personu 

reabilitējošu apstākļu dēļ; 3) administratīvā aresta atzīšana par nelikumīgu un administratīvās 

lietvedības izbeigšana. Zaudējumu atlīdzināšanas likums pieņemts, izpildot Latvijas 

starptautiskās saistības, kas izriet no ECK 7.protokola 3.panta un citiem starptautiskajiem 

dokumentiem, un tas neierobežo un nevar ierobežot Satversmes 92.panta trešajā teikumā 

iekļautās normas saturu. Šī nostādne tika nodibināta Satversmes tiesas 2001. gada  

5. decembra spriedumā lietā Nr.2001-07-0103
330

, proti, Satversmes 92.panta trešais teikums 

nosaka personas tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu, tomēr tas negarantē pilnīgu zaudējumu 

atlīdzību. Kā atzīmē I. Gredzena
331

, valsts atbildība publisko tiesību jomā nav absolūta, tā tiek 

ierobežota. Šādam valsts atbildības ierobežojumam ir balansējoša funkcija, jo tiek 
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līdzsvarotas cietušās personas tiesības uz atlīdzību un sabiedrības tiesības saņemt efektīvu 

valsts funkciju realizāciju bez papildu nodokļu nastas nodokļu maksātājiem (ņemot vērā, ka 

zaudējumu atlīdzība faktiski gulstas uz nodokļu maksātāju pleciem). Savukārt, ECK 

7.protokola 3.pants nosaka, ja kāda persona ar galīgu spriedumu notiesāta par noziegumu un 

par viņu taisītais spriedums pēc tam tiek atcelts, pamatojoties uz to, ka jauni vai no jauna 

atklāti apstākļi neapstrīdami liecina par tiesas kļūdu, tad personai, kura šādas tiesāšanas 

rezultātā ir saņēmusi sodu, pienākas likumā vai attiecīgās valsts praksē paredzēta 

kompensācija. 

Administratīvās rajona tiesas spriedumā lietā Nr.A420592511 (A02477-12/26)
332

 tika 

izvērtēts gadījums saistībā ar likuma „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas 

vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” 2. panta 2.punktā 

noteiktā tiesiskā pamata zaudējumu atlīdzināšanai – krimināllietas izbeigšana personu 

reabilitējošu apstākļu dēļ - iestāšanos. Spriedumā tika konstatēts, ka pieteicēja izvairīšanās no 

procesuālā pienākuma izpildes – drošības naudas samaksāšanas – šajā lietā ir bijis tikai 

papildu apstāklis, kādēļ pieteicējam tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Tās tika 

piemērots tādēļ, ka izmeklēšanā sākotnēji iegūtās ziņas par faktiem, ka pieteicējs izdarījis 

noziedzīgu nodarījumu, tika novērtētas kā pamatotas, un apstāklim, ka pieteicējs izvairījās no 

procesuālā pienākuma izpildes – drošības naudas samaksāšanas – bijusi pakārtota nozīme, 

lemjot par apcietinājuma piemērošanu. Šajā gadījumā tiesa secināja, ka pieteicējam it tiesības 

prasīt atlīdzināt nesaņemto darba samaksu par laika periodu, kurā pieteicējs atradās 

apcietinājumā. 

Jāatzīmē, ka 2012. gada 10. jūlija Latvijas Republikas MK sēdē tika pieņemts 

zināšanai tieslietu ministra iesniegtais informatīvais ziņojums „Par izziņas iestādes, 

prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanu”. Šajā dokumentā ir norādīts, ka 2011. gadā no valsts budžeta programmas 

„Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām” 

izpildei piešķirtajiem līdzekļiem (45 556 lati) tika izmaksāti LVL 45 556 jeb 100 % no 

piešķirtajiem līdzekļiem. Papildus, 2011. gada decembrī no šim mērķim piešķirtajiem 

līdzekļiem nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām tika izmaksāti 

LVL 3 850,63 un no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

piešķirtajiem līdzekļiem izmaksāti LVL 35 529. Īpaši atzīmēts, ka kopā 2011. gadā izmaksāta 

zaudējumu atlīdzība LVL 84 935,63, t.i. par 48% vairāk nekā 2010. gadā. Turklāt budžeta 

programmas finansējums uz 2012. gada 10. jūniju ir izlietots 44490,70 latu apmērā, jeb  
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98%, konta atlikums – 1065,30 lati.  Par iespējamiem iemesliem krasam zaudējumu atlīdzības 

apmēra pieaugumam tika minēti: 

1) izmeklēšanas kvalitātes pazemināšanās izmeklēšanas iestādēs;  

2) nepilnības pašreiz spēkā esošajā normatīvajā regulējumā;  

3) personu aktivitāšu pieaugums savu tiesisko interešu aizstāvībā
333

. 

Analizējot Ieslodzījuma vietu pārvaldes statistikas datus
334

 var redzēt, ka 2013. gada 

17. oktobrī no 6572 ieslodzītajiem 2942 (kas sastāda 44,77%) personas bija apcietinātie. 

Salīdzinot ar 2011. gada 7. martā
335

 publicētiem datiem, tobrīd no 6762 ieslodzītajām 

personām 2014, kas ir 30%, sastādīja apcietinātie. Tas nozīmē, ka apcietināto personu skaits 

2013. gada salīdzinot ar 2011. gadu, ir palielinājies.  

Nemazinot ar brīvības atņemšanu saistīto piespiedu līdzekļu nozīmīgumu valsts 

piespiedu mehānismā, jāuzsver, ka nedrīkst aizmirst par šī jautājuma ekonomisko aspektu, jo 

kriminālprocesuālo ar brīvības atņemšanu saistīto piespiedu līdzekļu pielietošana paredz 

izdevumus no valsts budžeta. Jo lielāks ir aizturēto un apcietināto personu skaits, jo lielāks 

finansiālais slogs ir uzlikts valstij. Savukārt samazināt šos izdevumus ļauj rūpīgi izvērtēta, 

pamatota, individualizēta ar brīvības atņemšanu saistīto piespiedu līdzekļu piemērošana.  

Apcietinājumu kā visbargāko ar brīvības atņemšanu saistīto drošības līdzekli var 

piemērot tikai ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu vai tiesas nolēmumu un tikai attiecībā pret 

aizdomās turēto vai apsūdzēto, ja kriminālprocesā iegūtās konkrētās ziņas par faktiem rada 

pamatotas aizdomas, ka persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru likums paredz 

brīvības atņemšanas sodu, un cita drošības līdzekļa piemērošana nevarēs nodrošināt, ka 

persona neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, netraucēs vai neizvairīsies no pirmstiesas 

kriminālprocesa, tiesas vai sprieduma izpildīšanas. Personai, kura tiek turēta aizdomās vai 

apsūdzēta sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, apcietinājumu var piemērot arī tad, ja: 

noziegums bijis vērsts pret personas dzīvību vai pret nepilngadīgo vai personu, kura bija vai ir 

materiālā vai citādā atkarībā no aizdomās turētā vai apsūdzētā, vai personu, kura vecuma, 

slimības vai citu iemeslu dēļ nav varējusi savas intereses aizsargāt; persona ir noziedzīgas 

organizētas grupas dalībnieks; persona atsakās sniegt ziņas par savu identitāti un tās identitāte 

nav noskaidrota; personai nav noteiktas dzīvesvietas un darbavietas; personai nav pastāvīgas 

dzīvesvietas Latvijā. Apcietinājumu var piemērot personai, kura tiek turēta aizdomās vai 

apsūdzēta par pārbaudes laikā izdarītu tīšu noziegumu. Pamats apcietinājumam var būt tiesas 
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spriedums par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, par kuru piespriests brīvības 

atņemšanas sods (KPL 272.pants). 

Jāatzīmē, ka KPL paredz apcietinājuma piemērošanu personai, kura tiek turēta 

aizdomās vai apsūdzēta sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, ja tā atsakās sniegt ziņas par 

savu identitāti un kuras identitāte nav noskaidrota. Šajā sakarā tiesību zinātniece N. Tkačeva 

uzsver
336

, ka personu, kuras identitāte nav noskaidrota, nevar atzīt par aizdomās turēto, kā arī 

tai nevar uzrādīt apsūdzību. Tas, savukārt nozīmē, ka personai, kuras identitāte nav 

noskaidrota, nevar piemērot apcietinājumu. Promocijas darba autore uzskata, ka šī atziņa ir 

pamatota un atbalstāma. Papildinot šo atziņu, jānorāda, ka personai, kuras identitāte nav 

noskaidrota, nav iespējams piemērot nevienu drošības līdzekli, pirms tās identitātes 

noskaidrošanas.  

Stājoties spēkā likumam „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” 01.07.2009., KPL 

272.pants tika papildināts ar 3. un 4.daļu, un likumā tika ieviesti jaunie apcietinājuma 

piemērošanas pamati, paredzot apcietinājumu piemērot personai, kura tiek turēta aizdomās vai 

apsūdzēta par pārbaudes laikā izdarītu tīšu noziegumu, kā arī norādot, ka pirmās instances 

tiesas spriedums par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, par kuru piespriests 

brīvības atņemšanas sods, var būt par pamatu apcietinājumam
337

. Jānorāda, ka pirms šo 

grozījumu pieņemšanas Latvijas Krimināllietu advokātu biedrība pauda savu viedokli, izsakot 

iebildumus un izstrādājot savus priekšlikumus KPL grozījumiem
338

. Toreiz Latvijas 

Krimināllietu advokātu biedrība bija iebildusi piedāvājumam KPL 272.pantu papildināt ar 

formulējumu «Pamats apcietinājumam var būt pirmās instances tiesas spriedums par smaga 

vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, par kuru piespriests brīvības atņemšanas sods», 

uzskatot to par juridiski nekorektu, vienlaikus tika izteiktas šaubas par to, vai tiks ievērots 

samērības princips (vai sabiedrības ieguvums būs lielāks, nekā zaudējums tad, ja nākamās 

instances attiecīgo personu attaisnos).  

Profesore Ā. Meikališa uzsver, ka vispārinot ECT praksi, ir izsekojama Tiesas nostāja 

apcietinājuma pamata (nosacījumu) izvērtēšanai
339

. Tā, par apcietinājuma pamatu Tiesa 

uzskata: 
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1. ar faktiem apstiprināta varbūtība, ka persona (aizdomās turētais vai apsūdzētais) 

izvairīsies no procesa; 

2. pierādījumu viltošana, bojāšana, liecinieku ietekmēšana (tomēr šī apstākļa nozīme 

laika gaitā samazinās); 

3. varbūtība, ka persona (aizdomās turētais vai apsūdzētais) izdarīs jaunu noziedzīgu 

nodarījumu (jāatzīmē, ka termins izdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, paredzot, 

ka persona jau kaut ko esot izdarījusi, ir pretrunā ar nevainīguma prezumpciju); 

4. sabiedriskās kārtības aizsardzība (vismaz uz kādu laiku); 

5. iesniedzēja pasargāšanas nepieciešamība (izņēmuma gadījumos). 

Turpinot diskusiju par apcietinājuma piemērošanas pamatu, var atsaukties uz 

krimināltiesību speciālista J. Baumaņa atziņu – kriminālprocesuālās darbības pamats var būt 

vai procesuālais dokuments, vai konkrēts objektīvs apstāklis
340

. Izvērtējot šo atziņu 

apcietinājuma piemērošanas pamata kontekstā, tiesību pētnieks A. Berezins pieskaita 

apcietinājuma piemērošanu pie procesuālām darbībām. Viņš uzskata, ka būtu jānošķir 

procesuālās darbības pamatu no procesuālās darbības realizācijas jeb īstenošanas pamata, un 

pauž viedokli, ka apcietināšanas pamats ir objektīvs apstāklis, ka pastāv reālā varbūtība, ka 

aizdomās turēta vai apsūdzēta persona traucēs kriminālprocesam, veiks jaunas noziedzīgas 

darbības vai izvairīsies no tiesas sprieduma, un vienlaicīgi cita drošības līdzekļa izraudzīšanās 

nevar novērst šādu varbūtību. Varbūtības pamatā ir konkrētas kriminālprocesā noskaidrotas 

ziņās, kas tiešā vai netiešā veidā liecina par pretdarbības risku vai personas sabiedrisko 

bīstamību
341

. ECT skatījumā, apcietinājums, kas veikts ar mērķi nopratināt personu 

informācijas iegūšanas nolūkā, pie nosacījuma, ka šis apcietināšanas mērķis tiktu ECT 

pierādīts, būtu uzskatāms par nelikumīgu un neatbilstošu ECK 5.pantam
342

.  

Turklāt, ECT uzsver, ka lēmumā par apcietinājumu jānorāda konkrētie apcietinājuma 

pamati, kā arī jānorāda apcietinājuma maksimālais termiņš
343

. Jāatzīmē, ka jau 2006. gadā 

profesore Ā. Meikališa
344

, analizējot KPL 272.panta reglamentēto apcietināšanas pamatu 

atzīmēja, ka šī panta 1.daļā norādīts, ka „apcietinājumu var piemērot tikai tad, ja 

kriminālprocesā iegūtas ziņas par faktiem rada pamatotas aizdomas, ka persona ir izdarījusi 
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noziedzīgu nodarījumu...”, un tas KPL 65.panta izpratnē raksturo situāciju attiecībā uz 

aizdomās turēto. Līdz ar to profesore pamatoti norādīja, ka tādā situācijā KPL 272.panta 

1.daļā iztrūkst piemērošanas pamats apsūdzētajam, jo apsūdzētais saskaņā ar KPL 69.panta 

1.daļu ir persona, kura ar procesa virzītāja lēmumu saukta pie kriminālatbildības par 

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un pret kuru uzsāktā kriminālvajāšana nav izbeigta, kura 

nav attaisnota vai atzīta par vainīgu ar spēkā stājušos tiesas spriedumu. Jau toreiz profesore  

Ā. Meikališa piedāvāja grozīt KPL 272.panta 1.daļu, kā apcietināšanas pamatu norādot faktu, 

ka persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Jāatzīmē, 

ka neskatoties uz vairākkārt KPL izdarītiem grozījumiem, iepriekš minētā problēma netika 

risināta. Tādēļ, attiecīgo grozījumu nepieciešamība joprojām ir aktuāla. 

Pieņemot lēmumu par apcietinājuma turpmāku piemērošanu, tiesai jāsniedz 

skaidrojums, kāpēc ticis pieņemts tieši šāds lēmums. Ja arī sākotnēji ir bijis pamats personas 

apcietināšanai, jāņem vērā, ka ar laiku šāds pamatojums var kļūt nepietiekams
345

. ECK 

5.panta 1.punkta pārkāpums tika konstatēts lietā Urtāns pret Latviju
346

, īstenojot periodisko 

kontroli par iesniedzējam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu. ECT ieskatā, Latvijas 

tiesu lēmumos par apcietinājuma termiņa periodisku pagarināšanu nebija pietiekami 

nopamatota apcietinājuma turpmākas piemērošanas nepieciešamība. Turklāt jānorāda, ka ECT 

judikatūrā nodibināts, ka sākotnējās aizdomas pret personu vairs nevar kalpot par vienīgo 

iemeslu apcietinājuma turpmākai pagarināšanai
347

. ECT lietā Čerņikovs pret Latviju Tiesa 

secināja, ka ir pārkāpts ECK 5.panta 3.punkts un nav norādīts pietiekams pamatojums, kā arī 

ir izvēlēta neatbilstoša procedūra, pieņemot lēmumu par apcietinājuma termiņa pagarināšanu. 

Turklāt Tiesa arī uzsvēra, ka 1998. – 2000.gados Latvijā drošības līdzekļa apcietinājuma 

piemērošana nepārprotami nekritiskā veidā novērtējama kā sistēmiska problēma. Šajā 

gadījumā apcietinājums iesniedzējam tika vairākas reizes pagarināts, pamatojoties uz vieniem 

un tiem pašiem iemesliem, kas tika izmantoti, lai attaisnotu iesniedzēja sākotnējo 

apcietināšanu
348

. Pēc Latvijas valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas locekļa  

M. Mita domām šis ECT konstatētais sistēmiskais pārkāpums attiecībā uz apcietinājuma 

piemērošanu liecina par vairākkartēju, ilgstošu un nopietnu pārkapumu pastāvēšanu tiesību uz 
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personas brīvību un drošību jomā
349

. Savukārt, sociālo zinātņu doktors A. Nevera atzīmē, ka 

ECT skatījumā, risinot jautājumu par apcietinājuma turpmākas piemērošanas nepieciešamību, 

būtu jāizmanto Tiesas judikatūrā nodibinātos kritērijus
350

, proti, apcietināšanas turpmākas 

piemērošanas nepieciešamību pamatojošo faktu nozīmīgums, to pietiekamība un rūpīgs 

izvērtējums
351

. ECT lietā Gasiņš pret Latviju Tiesa vienbalsīgi konstatēja ECK 5.panta 1.(c) 

punkta pārkāpumu attiecībā uz daļu no pirmstiesas apcietinājuma, ECK 5.panta 3.punkta 

(pirmstiesas apcietinājuma ilgums) un ECK 5.panta 4.punkta (pirmstiesas apcietinājuma 

kontrole) pārkāpumus, atzīmējot, ka dzīvesvietas neesamības fakts pats par sevi nav 

pietiekošs pamatojums apcietinājuma pagarināšanai. Tika arī uzsvērts, ka Latvijas tiesas 

nebija ievērojušas nepieciešamo rūpību, pienācīgi nenodrošinot liecinieku ierašanos uz tiesas 

sēdēm, kā rezultātā vairākas tiesas sēdes tika atliktas
352

.  ECT ieskatā, neskatoties uz to, ka 

paredzamā soda bargums ir būtisks elements, izvērtējot risku neierasties tiesā vai atkārtota 

likumpārkāpuma izdarīšanas risku, apsūdzības smagums vien nevar būt pamatojums ilgstošai 

turēšanai pirmstiesas apcietinājumā
353

. Atsaucoties uz krimināltiesību pētnieces N.Tkačevas 

atziņām, jāatzīmē, ka kriminālprocesuālajā likumā noteiktie apcietinājuma termiņi ir būtiskā 

procesuāla personas tiesību garantija. Nav pieļaujama pārmērīgi ilgstoša apcietinājuma 

piemērošana, kas drošības līdzekli pārvērš par spīdzināšanas līdzekli
354

. Izceļot šīs tēzes 

nozīmīgumu, promocijas darba autore turpmāk darbā analizēs spīdzināšanas un necilvēcīgas 

rīcības mijiedarbību ar personas, kurai kriminālprocesā liegta brīvība, tiesību ievērošanu. 

Jāpiebilst, ka profesore Ā. Meikališa apkopojot ECT atziņas, pauda viedokli, ka par 

apstākļiem, kas nevarētu pamatot apcietinājumu, uzskatāmi šādi: 1) noziedzīga nodarījuma 

smagums, jo tas vien pēc ECT vērtējuma nevar attaisnot apcietinājuma ilgumu;  

2) izmeklēšanas nepieciešamība; 3) apcietinājuma piemērošana nedrīkst jau priekšlaikus pildīt 

soda funkciju, turklāt apcietinājuma ilgums nevar turpināties tik ilgi, ka sāk līdzināties 
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brīvības atņemšanas soda izpildei; 4) apcietinājums nav pieļaujams ar mērķi mierināt 

sabiedrību, kas smagu noziegumu gadījumā vēlas redzēt ātru apcietināšanu
355

. 

Pēdējās tēzes kontekstā, jāpiemin A. Judina atziņas, ka drošības līdzekļu piemērošanu 

var ietekmēt arī sabiedrības spriedze – viedoklis par nepieciešamību nekavējoties represīvi 

reaģēt uz noteiktu nodarījumu, piemērojot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli
356

. 

Kriminālprocesa likums nenorāda uz sabiedrības viedokli kā faktoru, kas būtu ņemams vērā 

lemjot par drošības līdzekļa piemērošanu. Tomēr nav pamata uzskatīt, ka dzīvē šāda viedokļa 

pastāvēšanai nav nekādas nozīmes. Liela sabiedrības daļa vēlas, lai taisnīga reakcija uz 

izdarīto noziedzīgo nodarījumu nekavējoties sekotu tā izdarīšanai. Lielākajai sabiedrības daļai 

šķiet nepieņemami, ka persona, kura turēta aizdomās vai apsūdzēta slepkavībā, izvarošanā, 

bērnu pavešanā netiklībā u.c. smagu noziegumu izdarīšanā, netiek apcietināta jau brīdī, kad tā 

ieguvusi attiecīgo kriminālprocesuālo statusu. Līdzīgs viedoklis ir arī attiecībā uz gadījumiem, 

kad persona turēta aizdomās vai apsūdzēta smagu amatnoziegumu un noziegumu pret 

tautsaimniecību izdarīšanā, kaut gan šādos gadījumos atbalsts personu represēšanai pirms 

tiesas jau ir mazāk izteikts. Atzīmējams, ka nebūtu pareizi norobežoties no sabiedrības un 

ignorēt tās pārstāvju viedokli par kriminālprocesa norisi. Nevajadzētu arī uzskatīt, ka vidējais 

sabiedrības pārstāvis nesaprot un nesapratīs kriminālās justīcijas būtību un tādēļ ir lieki tērēt 

laiku un resursus, lai skaidrotu sabiedrībai kriminālprocesa ietvaros īstenojamās aktivitātes. 

Tomēr nebūtu pareizi, sekojot aicinājumiem, piemērot represīvākos krimināltiesību un 

kriminālprocesa instrumentus, šādi izvairoties no pārmetumiem par iespējamu korumpētību 

vai īpašām simpātijām pret likumpārkāpējiem.  

Jāuzsver, ka ECK 5.panta 1.punkta (c) apakšpunkta tiesiskais regulējums 

interpretējams kopskatā ar 5.panta 3.punktu
357

. Vienlaicīgi arī jāapsver mazāk intruzīvu 

līdzekļu piemērošanas iespēju
358

. Mamedovas pret Krieviju lietā ECT konstatēja, ka 

iesniedzēja bija pavadījusi gadu ieslodzījumā necilvēcīgos apstākļos, turklāt apcietinājums 
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nebija pietiekami pamatots
359

. Savukārt, ECK 6.panta 1.daļa nosaka, ka ikvienam ir tiesības 

uz viņam izvirzītas apsūdzības pamatotību, uz taisnīgu, atklātu un savlaicīgu lietas izskatīšanu 

tiesā
360

. 

Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2014. gada 3. aprīļa lēmumā par tiesvedības 

izbeigšanu lietā 2013-11-01
361

 analizēta KPL 246.panta 2.daļas atbilstība Latvijas Republikas 

Satversmes 92.panta pirmajam teikumam. Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs norādīja, ka 

no KPL stāšanas spēkā 2005. gada 1. oktobrī līdz 2009. gada 30. jūnijam KPL 246.panta 

„Procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošana” 2.daļa paredzēja: „Persona, kura īsteno tiesības 

uz aizstāvību, ir tiesīga iepazīties ar procesuālajiem dokumentiem, kuros fiksētās ziņas par 

faktiem izmantotas, lai pamatotu procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu. Ja šāda 

iepazīstināšana apdraud pirmstiesas izmeklēšanu vai arī trešajai personai vai sabiedrībai 

svarīgas intereses, ar procesa virzītāja lēmumu to var atlikt līdz attiecīgā apdraudējuma 

novēršanai”. Savukārt KPL 396.panta „Aizliegums izpaust pirmstiesas kriminālprocesā 

iegūtās ziņas” pirmā daļa sākotnēji noteica: „Ziņas, ko ieguvusi kriminālprocesā iesaistīta 

persona, izmantojot savas procesuālās tiesības vai veicot savus procesuālos pienākumus, 

izpaužamas tikai ar procesa virzītāja atļauju un viņa noteiktajā apjomā.” 2009. gada 1. jūlijā, 

stājoties spēkā likumam „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, KPL 246.panta 2.daļa tika 

izteikta šādā redakcijā: „Pirms pieņemt lēmumu par tāda drošības līdzekļa piemērošanu, kas 

saistīts ar brīvības atņemšanu, procesa virzītājs izsniedz personai, kurai ir tiesības uz 

aizstāvību, tā ierosinājuma kopiju, kurā pamatota drošības līdzekļa izvēle”. Savukārt KPL 

396.panta 1.daļa tika izteikta šādā redakcijā: „Pirmstiesas kriminālprocesā iegūtās ziņas līdz tā 

pabeigšanai izpaužamas tikai ar izmeklētāja vai prokurora atļauju un viņa noteiktajā apjomā. 

Izmeklētājs vai prokurors rakstveidā brīdina personu par kriminālatbildību par šādu ziņu 

izpaušanu.” 2013. gada 27. oktobrī, stājoties spēkā likumam „Grozījumi Kriminālprocesa 

likumā” KPL 246.panta 2.daļa tika izteikta jaunā redakcijā: „Pirms pieņemt lēmumu par tāda 

drošības līdzekļa piemērošanu, kurš saistīts ar brīvības atņemšanu, procesa virzītājs izsniedz 

personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tā ierosinājuma kopiju, kurā norādīts konkrētā 

drošības līdzekļa izvēles pamatojums ar konkrētiem, uz lietas materiāliem balstītiem 

apsvērumiem”. Ar minētajiem grozījumiem KPL 396.panta 1.daļa netika izteikta jaunā 

redakcijā, taču KPL tika papildināts ar 60.
2
 pantu „Personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, 

pamattiesības kriminālprocesā”, kura 3.daļas 1.punktā tika noteikts, ka aizturētajam, kā arī 
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aizdomās turētajam vai apsūdzētajam, kuram piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības 

līdzeklis, ir tiesības „iepazīties ar tiem lietas materiāliem, ar kuriem pamatots ierosinājums 

piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, ciktāl šāda piekļuve neapdraud citu 

personu pamattiesības, sabiedrības intereses un netraucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanu”. 

Pieteikuma iesniedzējs norādīja, ka KPL 246.panta 2.daļā ietverta tiesību norma ierobežo viņa 

tiesības uz taisnīgu tiesu kriminālprocesā pirmstiesas stadijā, kad tiek izlemts jautājums par 

apcietinājuma piemērošanu. Izsakot viedokļus, Saeima, Latvijas Republikas TM un Latvijas 

Republikas Ģenerālprokuratūra uzskatīja, ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes 92.panta 

pirmajam teikumam, savukārt Latvijas Republikas Tiesībsargs, kā arī pieaicinātā persona – 

profesore K. Strada-Rozenberga uzskatīja, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 92.panta 

pirmajam teikumam; pēc profesores norādītā, personām neesot bijusi nodrošināta pieeja tiem 

lietas materiāliem, ar kuriem pamatota apcietinājuma piemērošana tām, un šāda pieeja 

neatbilst arī ECT praksei. Turklāt institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu – Saeima atzinusi, 

ka apstrīdētās normas piemērošanā bija vērojamas nepilnības. Tomēr, ar KPL 2013. gada 23. 

maija grozījumiem šī norma izteikta jaunā redakcijā, konkretizējot ierosinājuma par 

apcietinājuma piemērošanu saturu. Papildus tam, KPL ticis papildināts ar 60.
2
 pantu, expressis 

verbis paredzot, ka personai ir tiesības „iepazīties ar tiem lietas materiāliem, ar kuriem 

pamatots ierosinājums piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli”. Minētie 

grozījumi izdarīti citastarp arī tāpēc, lai izpildītu prasības, ko izvirza Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2012. gada 22. maija direktīva 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju 

kriminālprocesā.  

Profesore K. Strada-Rozenberga bija paudusi viedokli, ka ierosinājumā piemērot 

apcietinājumu būtu jānorāda visi procesuālie dokumenti un tajos iekļautās ziņas, kas tiek 

izmantotas par pamatojumu drošības līdzekļa piemērošanas nepieciešamībai, tomēr, praksē tā 

neesot darīts. Arī Ģenerālprokuratūra norādīja, ka atsevišķos gadījumos no procesa virzītāja 

ierosinājuma satura nav iespējams pilnībā saprast, konkrēti kādi fakti pamato nepieciešamību 

piemērot apcietinājumu, tādējādi ierobežojot personu iespēja izvirzīt pretargumentus un 

pilnvērtīgi īstenot aizstāvību. Izteikto viedokli apstiprina arī izmeklēšanas tiesneši, uzsverot, 

ka atsevišķos gadījumos „procesa virzītāju ierosinājumos izteiktie pieņēmumi vai 

apgalvojumi netiek argumentēti ar pierādījumiem, kādi iegūti procesa gaitā”.  

Noslēdzot šīs lietas izskatīšanu, Satversmes tiesa secināja, ka nodrošinot personai 

tiesības iepazīties ar kriminālprocesa materiāliem, ir jāņem vērā arī sabiedrības intereses uz 

efektīva kriminālprocesa norisi un nepieciešamība aizsargāt citu personu tiesības. KPL 60.
2
 

panta 3.daļas 1.punktā noteikts, ka piekļuve lietas materiāliem nodrošināma tiktāl, ciktāl „šāda 

piekļuve neapdraud citu personu pamattiesības, sabiedrības intereses un netraucē krimināl-
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procesa mērķa sasniegšanu”. Tomēr, kaut arī minētās intereses uzskatāmas par svarīgām, KPL 

375.pantā paredzētais izmeklēšanas noslēpums vai citu personu tiesību aizsardzība nevar 

kalpot par universālu pamatu tam, lai pirmstiesas kriminālprocesā personai, kad tiek izlemts 

jautājums par tās apcietināšanu, norādot uz minēto interešu esamību, tiktu atteikta piekļuve 

visiem lietas materiāliem. Tāpēc ir jāpanāk saprātīgs līdzsvars starp izmeklēšanas noslēpuma 

saglabāšanu un citu personu tiesību respektēšanu, no vienas puses, un pušu līdzvērtīgu iespēju 

principa ievērošanu, no otras puses. Šāds līdzsvars var tikt panākts tad, ja pirmstiesas 

kriminālprocesa ietvaros personai tiek uzrādīti nevis visi, bet tikai tie lietas materiāli, kas 

pamato apcietinājuma piemērošanas nepieciešamību un nevar nodarīt būtisku kaitējumu citu 

personu tiesībām vai izmeklēšanas interesēm. Savukārt procesa virzītājam ir pienākums 

organizēt kriminālprocesu un tā lietas materiālus sakārtot tādā veidā, lai vajadzības gadījumā 

tos materiālus, kuri pamato apcietinājuma piemērošanu, varētu nošķirt no pārējiem 

materiāliem, kuru uzrādīšana nav pieļaujama. Šajā sakarā jāatzīmē, ECT nolēmumos 

vairākkārt tika uzsvērts procesuālās līdztiesības princips (equality of arms principle), kas 

saistīts ar tiesībām uz taisnīgu tiesu un paredz, ka personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, ir 

tiesības piekļūt informācijai, kas ir nozīmīga šīs personas apcietinājuma pārbaudei
362

. 

Analizējot šo jurisprudences principu, tiesību pētniece E. Toma atzīmē, ka equality of arms 

princips ir instruments, kas nodrošina taisnīgumu un proporcionalitāti, samērojot valsts 

piespiešanu ar personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, procesuālām garantijām. Pētniece arī 

uzsvēra šī principa nepārtraukto evolūciju un tā satura pilnveidošanu kopš 1959. gada
363

. 

Saskaņā ar šo principu lietas izskatīšanas procesā kriminālprocesa dalībnieku tiesībām ir jābūt 

taisnīgi līdzsvarotām, katram jābūt nodrošinātām ar adekvātām iespējām izmantot procesa 

līdzekļus, neesot nepamatoti nostādītam nelabvelīgākā stāvoklī kā citi procesa dalībnieki. No 

šī principa izriet valsts pienākums izveidot tādu lietu izskatīšanas procesuāli tiesisko 
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regulējumu, kas to efektīvi nodrošina
364

. Jānorāda, ka likumprojekta „Grozījumi 

Kriminālprocesa likumā” TMAnot_131114_KPL anotācijā
365

 tika uzsvērts, ka KPL 60.
2 

panta 

3.daļas 1.punkts ir piemērojams kopsakarā ar KPL 246.panta 2.daļu. Līdz ar to tiesības 

iepazīties ar tiem lietas materiāliem, ar kuriem pamatots ierosinājums piemērot ar brīvības 

atņemšanu saistītu drošības līdzekli, personai rodas vienlaicīgi ar ierosinājuma saņemšanu, tas 

ir, pirms viņai šāds drošības līdzeklis ir ticis piemērots. Tomēr TM ir konstatējusi, ka praksē 

normas tiek piemērotas atrauti un, gramatiski tulkojot KPL 60.
2 

panta 3.daļas ievaddaļu, 

persona ar lietas materiāliem, ar kuriem pamatots ierosinājums piemērot ar brīvības 

atņemšanu saistītu drošības līdzekli, tiek iepazīstināta tikai pēc attiecīgā drošības līdzekļa 

piemērošanas. Šāda normu piemērošana un interpretācija ir pretrunā ar to, kas noteikts 

Eiropas Parlamenta un padomes 2012.gada 22.maija direktīvā 2012/13/ES par tiesībām uz 

informāciju kriminālprocesā.  

Jāpiebilst, ka pirmstiesas procesa laikā visus ar brīvības atņemšanu saistītos drošības 

līdzekļus – apcietinājumu, mājas arestu un nepilngadīga ievietošanu sociālas korekcijas 

izglītības iestādē var piemērot tikai izmeklēšanas tiesnesis. Tomēr jānorāda, ka izmeklēšanas 

tienesim, lemjot jautājumu par drošības līdzekļa, saistītā ar brīvības atņemšanu, piemērošanu, 

varētu būt pagrūti novērtēt faktus, kas dod pamatu personu turēt aizdomās par noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu, un izvērtēt to pietiekamību. Šī tēze saskan ar tiesību pētnieces J. 

Berezinas domām
366

. Par „pamatotām aizdomām”, kā izdarīts krimināli sodāms nodarījums, 

tiek uzskatīti reāli eksistējoši fakti, kas ļauj secināt, ka konkrēta persona varētu būt noziedzīga 

nodarījuma izdarītājs. Apcietinājuma pamats un nosacījumi ir saturiski atšķirīgi jēdzieni. 

Apcietinājuma pamats saistāms ar nepieciešamību pielietot kriminālprocesuālo piespiedu 

līdzekli. Savukārt nosacījumi ir likumā paredzēto faktoru kopums. Šo divu kategoriju 

līdzsvaram ir būtiskā nozīme personas likumīgo tiesību un interešu ievērošanai 

kriminālprocesā
367

. Šis secinājums saskan ar profesores Ā. Meikališas pausto viedokli, ka par 

apcietināšanas pamatu nevar uzskatīt apstākli, ka, piemēram, personai nav pastāvīgas 
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dzīvesvietas Latvijā, jo šis apstāklis tikai kopā ar citiem var būt uzskatīts par apcietināšanas 

pamatojumu
368

. 

Analizējot apcietinājuma būtību, secināms, ka apcietināta persona tiek turēta izolācijā 

no sabiedrības, šis drošības līdzeklis skar personas privātās dzīves sfēru un ierobežo viņas 

tiesības un brīvības. Tā, piemēram, apcietinātais nevar pilnā mērā izmantot vecāku tiesības, 

audzināt un rūpēties par saviem bērniem, kā tas noteikts Civillikuma 177.pantā, nevar dzīvot 

kopā ar laulāto, gādāt par viņu un kopīgi rūpēties par ģimenes labklājību, kā to paredz 

Civillikuma 84.pants, nodarboties ar uzņēmējdarbību, strādāt, uzturēt kontaktus ar citiem 

cilvēkiem, organizēt brīvā laika pavadīšanu pēc saviem ieskatiem u.c. Jāuzsver, ka ilgstoša 

atrašanās apcietinājumā var izraisīt negatīvo seku iestāšanos, proti, ģimenes dzīves un darba 

attiecību izbeigšanos, izmaiņas personas sociālā statusā, citu sabiedrības locekļu negatīvas 

attieksmes parādīšanos u.c. 

Jāatzīmē, ka Eiropas cietumu noteikumi paredz, ka pret visām personām, kurām 

atņemta brīvība izturas, ievērojot viņu cilvēktiesības un apcietinātās personas saglabā visas 

tiesības, izņemot tās, kas tām likumīgi atņemtas ar lēmumu par apcietinājuma piemērošanu. 

Apcietinātajam nosaka minimālos nepieciešamos ierobežojumus, kas ir proporcionāli 

leģitīmajam mērķim, kura sasniegšanai tie noteikti. Jāuzsver, ka attiecībā uz personām, kurām 

ir atņemta brīvība, ECK 3.pants uzliek valstīm pienākumu nodrošināt, lai jebkura persona, 

kurai atņemta brīvība, būtu turēta cilvēka cieņu respektējošos apstākļos, tai skaitā arī 

nodrošinot nepieciešamu medicīnisko aprūpi. Tāpat, nepieciešamās medicīniskās aprūpes 

trūkums, un, kopumā, slimas personas turēšanas ieslodzījumā neatbilstošos apstākļos var 

novest pie sliktas izturēšanās Konvencijas 3.panta kontekstā
369

. Dzīvei ieļodzījuma vietās 

jābūt pēc iespējas pietuvinātai pozitīvajiem aspektiem, kas raksturīgi dzīvei ārpus cietuma. 

Turklāt apcietinājums jāorganizē tā, lai palīdzētu personām, kurām atņemta brīvība, atkal 

iekļauties sabiedrībā ārpus ieslodzījuma vietas
370

.  

Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā
371

 noteikts, ka Ieslodzījuma vietu pārvalde, kas ir 

TM padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, īsteno valsts politiku apcietinājuma kā drošības 

līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. Apcietinātā persona var būt 

ievietota izmeklēšanas cietumā, citā brīvības atņemšanas iestādē izveidotā izmeklēšanas 
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cietuma nodaļā, bet pēc procesa virzītāja pieprasījuma arī speciāli aprīkotā policijas telpā - 

īslaicīgās aizturēšanas vietā - uz laiku, kas nepieciešams procesuālo darbību veikšanai un 

tiesas procesiem. Informācija par Ieslodzījuma vietu pārvaldes mājas lapā
372

 publicēto 

statistisko informāciju saistībā ar ieslodzīto, apcietināto un notiesāto personu skaitu Latvijā 

laika posmā no 2004. gada līdz 2013. gadam atrodama 2. attēlā, savukārt nepilngadīgo 

ieslodzīto, apcietināto un notiesāto personu skaitu Latvijā tajā pašā laika posmā – 3. attēlā. 

1.attēlā ietverto statistikas datu analīze liecina par apcietināto personu skaitā samazināšanos 

analizējamā laika periodā, kad apcietināto personu skaits 2013. gadā sastāda 57% no 2004. 

gada reģistrēta apcietināto personu skaita. Krīzes gadu periods demonstrēja apcietināto 

personu skaita kāpumu, tomēr, sākot ar 2011. gadu, tika novērots tā kritums. Savukārt, 

2.attēlā ietverto statistikas datu par nepilngadīgo apcietināto personu skaitu laika posma no 

2004. gada līdz 2013. gadam analīze liecina par šo personu kopskaita samazināšanos no 142 

personām 2004. un 2005. gadā līdz 22 personām 2013. gadā. Jāatzīmē, ka 2007. gadā tika 

novērots īslaicīgs nepilngadīgo apcietināto personu skaita kāpums, kas, tomēr, nepārsniedza 

2004. un 2005. gada rādītāju.  

 

* Personu skaits fiksēts un atspoguļots katrā gadā 31. decembrī 

 
2. attēls. Ieslodzīto, apcietināto un notiesāto personu skaits Latvijā laika posmā  

no 2004. līdz 2013. gadam 
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* Personu skaits fiksēts un atspoguļots katrā gadā 31. decembrī 

 

3.attēls. Nepilngadīgo ieslodzīto, apcietināto un notiesāto personu skaits Latvijā laika 

posmā no 2004. līdz 2013. gadam 

 

Savstarpēji salīdzinot pilngadīgo un nepilngadīgo apcietināto personu skaitu 2013. 

gadā, var secināt, ka nepilngadīgo apcietināto personu skaits sastāda 1.4% no kopēja 

apcietināto personu skaita. Jāpiezīmē, ka abos attēlos izmantotie statistikas dati atspoguļo 

ikgadējo stāvokli uz 31. decembri. Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2013. gada publiskā pārskatā 

ir norādīts, ka 2013. gadā izmeklēšanas cietumos tika uzņemti 7990 apcietinātie, savukārt 

8385 personas tika atbrīvotas no cietuma.  

Pamatojoties uz ECT nolēmumiem, var secināt, ka apcietinājuma termiņš nav 

abstrakta kategorija. Katrā lietā būtu atsevišķi jāizvērtē sabiedrības drošības intereses un 

personas individuālas brīvības svarīgumu
373

. Nepieciešams arī atzīmēt, ka ECT uzsver, ka 

nacionālām tiesām būtu jānodrošina, lai apcietinājuma termiņš nebūtu garāks, nekā tas ir 
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pamatots
374

. ECT lietā Jurijs Čistjakovs pret Latviju Tiesa vienbalsīgi konstatēja ECK 5.panta 

3.punkta pārkāpumu, atzīstot, ka iesniedzēja pirmstiesas apcietinājuma termiņš - četri gadi, 

trīs mēneši un trīs dienas ir bijis pārmērīgs. Turklāt, Tiesa vienbalsīgi konstatēja arī ECK 

6.panta 1.punkta pārkāpumu, atzīstot, ka tiesvedības ilgums, proti, pieci gadi, pieci mēneši un 

astoņas dienas, iesniedzēja krimināllietā bija pārmērīgs. Atsaucoties uz līdzīgiem 

secinājumiem lietās Lavents pret Latviju un Kornakovs pret Latviju, Tiesa uzskatīja, ka valsts 

iestādēm šajā lietā būtu vajadzējis izrādīt pienācīgāku rūpību
375

. Līdzīgus ECK pārkāpumus 

Tiesa konstatēja arī lietā Karņejevs pret Latviju
376

. 

Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskatā par 

2013.gadu uzsvērts, ka pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlabojusies nacionālo tiesu izpratne 

par ECK standartiem ar apcietinājuma piemērošanu un tā termiņa pagarināšanu saistītajos 

jautājumos, formālu pieeju arvien vairāk aizstājot ar motivētu izvērtējumu, ņemot vērā katras 

lietas individuālos apstākļus. Turklāt, nacionālajā līmenī šobrīd gan teorijā, gan praksē pastāv 

efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis sūdzībām par pārmērīgu kriminālprocesa ilgumu
377

.  

Saistībā ar apcietinājuma termiņa ieskaitīšanu soda termiņā Augstākā tiesa atzīst
378

, 

ka, izlemjot minēto jautājumu, jāvadās no Krimināllikuma 52.panta 4.daļā ietverta principa, 

ka iepriekšējo apcietinājumu tiesa ieskaita soda laikā, skaitot vienu iepriekšējā apcietinājuma 

dienu par vienu brīvības atņemšanas dienu. Gadījumos, kad notiesātajam, kurš izcieš brīvības 

atņemšanas sodu saskaņā ar iepriekšējo spriedumu, jaunajā lietā tiek piemērots drošības 

līdzeklis – apcietinājums – soda izciešana pēc iepriekšējā sprieduma tiek pārtraukta, jo 

apcietinājumam un brīvības atņemšanai ir atšķirīgi mērķi un personas vienlaicīgu atrašanos 

apcietinātā un notiesātā statusos likums neparedz, turklāt apcietinājuma piemērošana ir vērsta 

uz personas, kas izcieš brīvības atņemšanas sodu, tiesību papildu ierobežošanu. Personas 

atrašanās apcietinājumā un brīvības atņemšanas soda izciešana ir divi atšķirīgi personas 

tiesiskie stāvokļi
379

.  Tādējādi neizciestais sods pēc iepriekšējā sprieduma tiek rēķināts uz 
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lēmuma par apcietinājuma piemērošanu pieņemšanas dienu, savukārt apcietinājuma laiks 

saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta piekto daļu tiek ieskaitīts soda termiņā jaunajā lietā.  

Jāatzīmē, ka saskaņā ar ECT nostādnēm, lemjot par atbrīvošanu no apcietinājuma 

nedrīkst izmantot vispārīgus un abstraktus argumentus
380

. 

Saskaņā ar ANO pieņemtajiem Pekinas noteikumiem
381

 nepilngadīgo apcietināšana ir 

pieļaujama kā galējais līdzeklis, ja nav citu iespēju sasniegt kriminālprocesuālos mērķus, 

turklāt apcietinājuma laikam jābūt pēc iespējas īsākam. ANO 6. kongresa „Par noziedzības 

apkarošanu un par apiešanos ar likumpārkāpējiem” 4. rezolūcijā
382

 uzsvērts, ka nepilngadīgo 

pirmstiesas aizturēšana (apcietināšana) jāpielieto tikai kā pēdējais līdzeklis. Nepilngadīgos 

nedrīkst turēt tādos apstākļos, kuros viņi tiek pakļauti pieaugušo aizturēto personu negatīvai 

ietekmei, un ka vienmēr jāņem vērā bērnu attīstības vajadzības. Savukārt, Eiropas Padomes 

Ministru komitejas rekomendācijā CM/Rec(2008) 11 dalībvalstīm par Eiropas noteikumiem 

saistībā ar sankcijām un līdzekļiem piemērojamiem nepilngadīgajiem noziedzniekiem 

(Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the 

European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures)
383

 dalībvalstis tika 

aicinātas vēl rūpīgāk apsvērt nepilngadīgo personu apcietināšanas nepieciešamību. Latvija 

likumdevējs paredz nepilngadīgajām personām labvēlīgākas tiesību normas, kas ierobežo 

apcietinājuma piemērošanu salīdzinājumā ar pilngadīgajām personām. Jāpiebilst, ka KPL ir 

paredzēti īpašie piemērošanas pamati ne tikai nepilngadīgajiem, bet arī grūtniecēm un 

sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam vai barošanas ar krūti periodā, proti: 

apcietinājumu var piemērot, ja persona no iepriekš minēto personu loka tiek turētā aizdomās 

vai apsūdzētā mazāk smaga, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā; vai ja iepriekš 

minētā persona tiek turētā aizdomās vai apsūdzētā noziegumā, izdarītā aiz neuzmanības - 

apcietinājumu piemēro tikai tad, ja šī persona, atrodoties apreibinošu vielu ietekmē, veikusi 

darbības, kuru rezultātā ir iestājusies citas personas nāve; vai ja iepriekš minētā persona tiek 

turētā aizdomās vai apsūdzētā tīša mazāk smaga nozieguma izdarīšanā – apcietinājumu var 

piemērot vienīgi tad, ja persona pārkāpusi cita drošības līdzekļa vai audzinoša rakstura 
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piespiedu līdzekļa – ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē - noteikumus vai persona 

noziegumu izdarījusi, būdama aizdomās turētā vai apsūdzētā smaga vai sevišķi smaga 

nozieguma izdarīšanā (KPL 273. pants).  

Jāatzīmē, ka kriminālprocesa kārtību nosaka tā kriminālprocesa tiesību norma, kura ir 

spēkā procesuālās darbības izdarīšanas brīdī. Tas nozīmē, ka līdz 18 gadu vecuma 

sasniegšanai ir piemērojams pants, kas nosaka apcietinājuma termiņus nepilngadīgajiem (KPL 

278.pants). Savukārt ar brīdi, kad persona ir sasniegusi 18 gadu vecuma, tai ir piemērojams 

vispārējais pants, kas nosaka apcietinājuma termiņus (KPL 277.pants). 

Drošības līdzeklis – mājas arests – ir personas brīvības atņemšana, ko ar izmeklēšanas 

tiesneša lēmumu vai tiesas nolēmumu var piemērot aizdomās turētajam vai apsūdzētajam 

pirms galīgā nolēmuma spēkā stāšanās konkrētajā kriminālprocesā, ja pastāv pamats 

apcietinājuma piemērošanai, taču personu īpašu apstākļu dēļ nav vēlams vai nav iespējams 

turēt apcietinājumā. Mājas arestam kā apcietinājuma alternatīvai ir būtiska nozīme 

kriminālprocesuālo drošības līdzekļu sistēmā, kas, nenoliedzami, liecina par krimināltiesību 

politikas humanizāciju. Atšķirībā no apcietinājuma persona, kurai piemērots mājas arests, var 

tikt turēta savā pastāvīgajā dzīvesvietā, nevis izmeklēšanas cietumā vai izmeklēšanas cietuma 

nodaļā, ja tam piekrīt ar attiecīgo personu kopā dzīvojošās pilngadīgās personas. KPL 

282.pants nosaka, ka mājas arestu piemēro, sūdzības par tā piemērošanu izskata un kontroli 

pār tā piemērošanu veic tādā pašā kārtībā kā par apcietinājumu. Izmeklēšanas tiesnesim vai 

tiesai, izvērtējot izmeklētāja vai prokurora ierosinājumu un uzklausot mājas arestā turamās 

personas viedokli, jāņem vērā arī noziedzīgā nodarījuma raksturs, šī drošības līdzekļa 

piemērošanas iemesli un īpašie apstākļi.  Piemērojot mājas arestu, jānosaka: adresi, kurā 

personai jāuzturas mājas aresta laikā; tikšanās, izņemot tikšanos ar aizstāvi un attiecīgajā 

adresē dzīvojošām personām, un sazināšanās ierobežojumus; korespondences un sarunu 

kontroli; apsardzes nepieciešamību noteiktajā adresē, kā arī pārvietojot personu uz 

procesuālās darbības norises vietu. Nepieciešamības gadījumā, mājas arestā turēto personu 

var apsargāt, un kontroli pār tai noteikto ierobežojumu ievērošanu uzdodot policijai. Turklāt 

kontrolei var pakļaut ar šo personu kopā dzīvojošo personu korespondenci un sakaru 

līdzekļus. Jāuzsvēr, ka Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departamenta 2013. gada 5. aprīļa lēmumā lietā Nr.670058712 SKA-423/2013 izvērtēts 

korespondences sūtītāja tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojuma 

tiesiskums
384

. Jatzīmē, ka Satversmes 96.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz 

korespondences neaizskaramību, tas ir, iespēju netraucēti un bez cenzūras sazināties ar citiem. 
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Savukārt, ECK 8.panta pirmā daļa nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz korespondences 

noslēpumu. Šī ECK panta otrā daļa paredz, ka valsts institūcijas nedrīkst traucēt nevienam 

baudīt šīs tiesības. Jāatzīmē, ka ECK 8.pants aizsargā arī juridisku personu. Tādējādi iepriekš 

minētas tiesību normas aizsargā gan korespondences nosūtītāja, gan saņēmēja tiesības uz 

korespondences neaizskaramību bez nepamatotas iejaukšanās no valsts institūciju puses. 

Satversmes 100.pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi 

iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Savukārt ECK 10.panta pirmā daļa 

nosaka, ka ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību 

un tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no valsts institūciju puses. 

Satversmē noteikto pamattiesību subjekts var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona. Tādējādi 

Satversmes 100.pants un ECK 10.pants aizsargā kā informācijas adresāta tiesības saņemt 

konkrēto informāciju, tā arī informācijas nosūtītāja tiesības paļauties uz to, ka viņa izplatītā 

informācija sasniegs adresātu bez iejaukšanās no valsts institūciju puses. Ja nosūtīto 

korespondenci un sniegto informāciju adresāti nesaņem, jo to no sūtījumiem izņem 

ieslodzījuma vietu amatpersonas, uzskatāms, ka ir ierobežotas Satversmes 96. un 100.pantā 

garantētās nosūtītāja, t.sk. juridiskas personas, tiesības uz korespondences neaizskaramību un 

tiesības izplatīt informāciju bez iejaukšanās no valsts institūciju puses. Jautājums par to, vai 

pieteicēja tiesību ierobežojums ir pamatots, vērtējams, izskatot lietu pēc būtības.  

Mājas arestam piemērojami apcietinājuma termiņi, proti, viena mājas aresta diena 

atbilst vienai apcietinājuma dienai, un tajā pavadītais laiks uzskatāms par apcietinājumā 

pavadīto laiku atbilstoši KL noteiktajam. Pēc tiesību pētnieka V. Svetočeva domām, mājas 

aresta piemērošanas nosacījumi iedalās vispārējos un speciālajos. Vispārējie nosacījumi ietver 

uzsākto kriminālprocesu, kas nav apturēts vai izbeigts, procesa virzītāja, aizdomās turētā vai 

apsūdzētā esamību, un faktus, kas pamato tieši šī drošības līdzekļa piemērošanu. Savukārt, par 

speciāliem mājas aresta piemērošanas nosacījumiem uzskatāmas ziņas par personas, kurai 

piemērojams šis drošības līdzeklis, dzīvesvietu, ierobežojumu noteikšanas iespēja un šī 

uzliktā drošības līdzekļa prasību ievērošanas kontrolējošs subjekts
385

.  

Atskatoties vēsturē, var secināt, ka mājas aresta (house arrest
386

) jēdziens ir saistāms 

ar angļu-sakšu kriminālprocesuālo tiesību institūtu, un sākotnēji to piemēroja prominentajām 

personām, piemēram, politikas, reliģijas līderiem kā alternatīvu apcietinājumam. Kā ir 

redzams, mājas aresta piemērošana būtiski ietekmē arī citu personu intereses. Tādēļ, 
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likumdevējs tika paredzējis nepieciešamību piekrišanas saņemšanai mājas aresta izpildei no 

tām pilngadīgajām personām, kuras dzīvo kopā ar aizdomās turēto vai apsūdzēto. 

Nepieciešams atzīmēt, ka šīs kopā dzīvojošas personas var arī nepiekrist mājas aresta izpildei 

viņu dzīves vietā. Būtiski norādīt, ka likums neparedz piekrišanas saņemšanu no nekustamā 

īpašuma īpašnieka, ja tas nedzīvo kopā ar personu, kurai piemērojams mājas arests. Minēta 

problēma kļūst īpaši aktuāla gadījumā, kad nekustāmā īpašuma īpašnieks vai nav informēts 

par mājas aresta izpildi viņam piederošā īpašumā, vai viņš tam nepiekrīt.  Turklāt, kā atzīmē 

tiesību pētniece R. Šamsutdinova, paliek neatrisināts jautājums par personas, kurai tiek 

piemērots mājas arests, statusu attiecībā uz dzīvesvietu, kas ir šīs personas pastāvīga 

dzīvesvieta, piemēram, īpašnieks, īrnieks u.c.
387

 Jāuzsver, ka KPL 282.panta 6.daļa nosaka, ka 

mājas arestam piemērojami apcietinājuma termiņi, un tajā pavadītājs laiks uzskatams par 

apcietinājumā pavadīto laiku. Nevar noliegt, ka mājas arests, līdzīgi apcietinājumam, ir 

saistīts ar plašiem ierobežojumiem, proti, personas piespiedu atrašanās konkrētajā telpā 

(dzīvesvietā), izolācijā no sabiedrības, darba attiecību pārtraukšana, brīvās pārvietošanās un 

komunicēšanās aizliegums. Līdz ar to aktualizējas jautājums par personas, kurai piemērots 

mājas arests, ienākuma gūšanas avotu un iztikas līdzekļiem
388

. Būtiski atzīmēt, ka atsevišķos 

gadījumos, šī drošības līdzekļa piemērošana strādājošai personai noved pie darba attiecību 

izbeigšanas. Tādēļ, personalizētai pieejai mājas aresta, kā arī citu drošības līdzekļu 

piemērošanai ir būtiskā nozīme. Mājas aresta kā apcietinājuma alternatīvas piemērošana 

nozīmē diferencētākas pieejas izmantošanu, vienlaicīgi mazinot represijas apjomu
389

. Tomēr, 

lemjot jautājumu par mājas aresta piemērošanu, vienmēr jāapsver iespēja piemērot mazāk 

ierobežojošo drošības līdzekli. ECT vērtējumā
390

, vairāk ierobežojoša drošības līdzekļa 

piemērošana būs pamatota, ja ar mazāk intruzīvo drošības līdzekļi konkrētajā gadījumā 

netiktu nodrošinātas privātās un sabiedrības intereses. Nepieciešams atzīmēt, ka mājas aresta 
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praktiskā piemērošana ir apgrūtināta, ņemot vērā šī drošības līdzekļa ievērošanas kontroles 

tiesiskās reglamentācijas iztrūkumu. KPL satur vien norādījumu, ka kontroles funkcija par 

mājas arestam pakļautai personai noteikto ierobežojumu ievērošanu uzticēta policijai, 

nenorādot detalizēti tās veikšanas kārtību. Šajā sakarā aktualizējas jautājums par mūsdienu 

tehnisko ierīču pielietošanu efektīvai ar mājas aresta piemērošanu uzlikto ierobežojumu 

ievērošanas kontrolei
391

. Mājas aresta gadījumā ārvalstīs ir pielietojamas elektroniskas 

ierobežojumu ievērošanas kontroles ierīces
392

. Visbiežāk tās sastāv no aproces daļas un ar to 

sinhronizētas uztverējdaļas, kas pieslēgta telefona līnijai un ļauj veikt monitoringu (kontroli). 

Mūsdienu elektroniska monitoringa programmas darbojas, izmantojot roku un kāju aproces, 

lauka monitoringa ierīces un balss verifikācijas sistēmas. Pasaules zinātniskās juridiskās 

literatūras dati apkopo arī informāciju par šādiem biežāk novērotiem pārkāpumiem, kuras nāk 

no personas, kas pakļauta mājas arestam, puses – monitoringa ierīču bojāšana un pazušana, 

telekomunikāciju bojāšana, kā arī pašas personas nepienācīga uzvedība, tā, piemēram, 

alkohola lietošana
393

. ASV pieredze monitoringa sistēmas lietošanā mājas arestam pakļauto 

personu novērošanai liecina par šīs sistēmas ekonomisko efektivitāti, ļaujot mazināt aizturētās 

personas uzturēšanās izdevumus un taupīt nodokļu maksātāju līdzekļus
394

. Dokumentētie 

izdevumi par monitoringa sistēmas lietošanu variē no 5.50 līdz 10 dolāriem dienā, un tie ir 

krietni mazāki salīdzinājumā ar apcietinājuma izdevumiem līdz pat 160 dolāriem dienā
395

. 

Telekomunikācijai un elektroniskajām ierīcēm pilnveidojoties, nenoliedzami, attīstās arī 

mājas arestam pakļautas personas kontroles iespējas, ļaujot veikt gan pasīvo, gan aktīvo 

personas novērošanu. Mājas aresta efektivitāti, to piemērojot nepilngadīgām personām, izceļ 
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vairāki tiesību zinātņu pētnieki, visnotaļ pozitīvi vērtējot jauno tehnoloģiju sasniegumus un, 

līdz ar to, elektroniska monitoringa piemērošanas iespējas
396.  

ECT skatījumā, lemjot, vai indivīdam tika „atņemta brīvība”, jāņem vērā tādu kritēriju 

kopums kā darbības veids, ilgums, sekas un izpildes nosacījumi. Starp brīvības atņemšanu un 

ierobežojumu ir tikai pakāpes vai intensitātes, nevis dabas vai būtības atšķirība
397

. Tā, 

piemēram, Lavents pret Latviju lietā
398

 ECT konstatēja, ka vairāk nekā 11 mēnešus 

iesniedzējs, kuram tika piemērots mājas arests, pastāvīgi atradās savā dzīvoklī policijas 

darbinieku kontrolē, un šāda personas brīvības ierobežojuma pakāpe bija pietiekama, lai to 

varētu uzskatīt par brīvības atņemšanu, kā to paredz ECK 5. pants
399

. 

Var secināt, ka mājas arests ieņem īpašu vietu kriminālprocesuālo drošības līdzekļu 

sistēmā, kas būtiski ierobežo personas konstitucionālas tiesības, restriktē šīs personas 

pārvietošanos, uzliek aizliegumus, tomēr, vienlaikus, mājas arests pēc sava rakstura nav tik 

„bargs” kā apcietinājums, un līdz ar to ļauj personai, kurai tas ir piemērots, plašāk izmantot 

savas tiesības.  

KPL 283.pantā reglamentēts piespiedu līdzeklis - ievietošana ārstniecības iestādē 

ekspertīzes izdarīšanai. Tas nosaka, ka aizdomās turēto vai apsūdzēto, kā arī personu, 

attiecībā uz kuru uzsākts process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai, var 

piespiedu kārtā ievietot ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai, ja lietai nozīmīgu 

jautājumu atrisināšanai tiesmedicīniskajā vai tiesu psihiatriskajā ekspertīzē nepieciešamie 

pētījumi izdarāmi tikai ārstnieciskā stacionāra apstākļos. Šī kriminālprocesuālā piespiedu 

līdzekļa piemērošana notiek gadījumos, kad ambulatorās tiesmedicīniskās vai tiesu 

psihiatriskās ekspertīzes rezultātā nav izdevies atbildēt uz jautājumiem par personas veselības 

stāvokli. Termins “tiesu ekspertīze” zinātniskajā, metodiskajā un mācību literatūrā pazīstams 

jau kopš 20. gadsimta sākuma, un tā etimoloģija norāda uz apzīmējamā jēdziena īpašo nozīmi. 

Tiesu ekspertīze ir tāds ekspertīzes paveids, kura rezultātus noteiktā kārtībā iegūst tiesas 

procesos. Būtiska tiesu ekspertīzes atšķirība no citiem ekspertīžu veidiem ir tā, ka materiālu 

sagatavošana tiesu ekspertīzei, tiesu ekspertīzes noteikšana, tās veikšana un eksperta atzinuma 
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novērtēšana reglamentēta procesuālajos likumos
400

. Tiesību pētniece T. Muriškina atzīmē, ka 

mūsdienu nostādnes attiecībā uz personas psihisko veselību balstās uz „psihiskās veselības 

prezumpcijas” līdz brīdim, kad tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiks noskaidrots pretējais
401

.  

Šis piespiedu līdzeklis piemērojams tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu, 

un tikai tad, ja ir pieņemts arī lēmums par attiecīgās ekspertīzes noteikšanu. Minēta piespiedu 

līdzekļa piemērošana, tās kontrole un sūdzību izskatīšana notiek līdzīgi kā apcietinājuma 

gadījumā. Personas piedalīšanās ar procesuālo piespiedu līdzekli saistīto jautājumu izlemšanā 

ir obligāta, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar ārsta (eksperta) atzinumu tas nav pieļaujams vai 

nav ieteicams personas veselības stāvokļa dēļ un attiecīgajā procesuālajā darbībā piedalās 

personas aizstāvis. Ārstniecības iestādē ievietotajai personai papildus var noteikt tikšanās, 

izņemot tikšanos ar aizstāvi, un sazināšanās ierobežojumus. Lēmumā par personas ievietošanu 

ārstniecības iestādē var norādīt, ka pēc ekspertīzes izdarīšanas paliek spēkā iepriekš 

izraudzītais drošības līdzeklis. Jānorāda, ka ECT lietā Beiere pret Latviju vienbalsīgi 

konstatēja ECK 5.panta 1.punkta (b) apakšpunkta pārkāpumu saistībā ar iesniedzējas V. 

Beieres ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā, lai veiktu nozīmēto stacionāro tiesu psihiatrisko 

ekspertīzi pret iesniedzēju uzsākta kriminālprocesa ietvaros. Tiesa norādīja, ka saskaņā ar 

ECK 5.panta 1.punkta (b) apakšpunktu, personas brīvība var tikt ierobežota, ja tā nav pildījusi 

tiesas lēmumu, bet šajā gadījumā lēmums par stacionārās tiesu ekspertīzes nozīmēšanu tika 

pieņemts bez iesniedzējas klātbūtnes tiesas sēdē, kā arī neinformējot viņu par tiesas sēdes 

datumu. Tāpat iesniedzēja nebija informēta, ka viņai šajā lietā bija nozīmēts aizstāvis, kurš 

nekad ar viņu nebija ticies. Par Saldus rajona tiesas lēmumu iesniedzēja uzzināja tikai pēc 

piespiedu nogādāšanas psihiatriskajā slimnīcā, tādējādi viņai netika dota iespēja brīvprātīgi 

sev ērtā laikā izpildīt tiesas lēmumu par stacionāro tiesu psihiatrisko ekspertīzi. Tiesa 

uzskatīja, ka iesniedzējai netika nodrošināta pietiekama aizsardzība pret patvaļīgu brīvības 

atņemšanu
402

.  

Atrašanās laiks ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai ir noteikts KPL 284.pantā, 

kurš paredz, ka piespiedu kārtā ievietotā persona var atrasties ārstniecības iestādē ekspertīzes 

izdarīšanai nepieciešamo laiku, taču ne ilgāk par attiecīgajai noziedzīgu nodarījumu 

kategorijai noteikto maksimālo apcietinājuma termiņu pirmstiesas procesā, un personas 
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atrašanās laiks šajā iestādē ieskaitāms apcietinājuma laikā arī tad, ja personai kā drošības 

līdzeklis nav bijis izraudzīts apcietinājums.  

Varbanovs pret Bulgāriju lietā tika konstatēts ECK 5.panta 1.punkta pārkāpums, 

piespiedu kārtā pēc prokurora pieprasījuma, ievietojot personu psihiatriskajā slimnīcā 

izmeklējumu veikšanai bez likumīga pamata, turklāt nacionālajā likumdošanā netika paredzēti 

efektīvi aizsardzības līdzekļi pret šāda veida patvaļu
403

. Līdzīgi, ECK 5.panta 1.punkta 

pārkāpums tika konstatēts Novickas pret Poliju lietā, kad iesniedzēja tika piespiedu turēta 

psihiatriskajā slimnīcā 83 dienu garumā, kamēr notika lietas izskatīšana
404

, kā arī Guluba 

Atanasova pret Bulgāriju lietā, pirmstiesas procesa laikā nogādājot iesniedzēju psihiatriskajā 

slimnīcā uz 26 dienām izmeklēšanas veikšanai bez likumā noteiktā kārtībā pieņemta pamatota 

tiesas lēmuma
405

.  Šī paša ECK panta 1.punkta pārkāpums tika konstatēts M.R.L иn M.-J.D. 

pret Franciju lietā, jo persona tika piespiedu kārtā turēta policijas iecirkņa medpunktā bez 

medicīniskā pamatojuma
406

. Īpaši atzīmējams ECK 5.panta 1.punkta pārkāpums, kurš 

konstatēts H.L. pret Apvienoto Karalisti lietā, ar autismu sirgstošo iesniedzēju ievietojot 

psihiatriskajā slimnīcā bez likumīga procesuālā pamatojuma, un šīs slimnīcas medicīniskajam 

personālam, patvaļīgi pārvaldot kā personas ārstēšanas, tā arī brīvības atņemšanas kontroles 

funkcijas
407

. Savukārt, C.B. pret Rumāniju lietā piespiedu ievietošana psihiatriskajā slimnīcā 

tika novērtēta kā ECK 5.panta 1.punkta pārkāpums, jo hospitalizācija notika balstoties, 

pirmkārt, uz izmeklētāja šaubām par iesniedzēja psihisko veselību un, otrkārt, uz izziņas par 

viņa veselības stāvokli, kuru izsniedza vispārējās prakses ārsts, nevis sertificēts ārsts psihiatrs. 

Vienlaicīgi šajā lietā tika konstatēts arī ECK 5 panta 4.punkta pārkāpums, jo piespiedu 

hospitalizācija netika pakļauta tiesas kontrolei
 408

. Pavisam atšķirīgu viedokli ECT pauda 

Hatčinsona Reida pret Apvienoto Karālisti lietā, nekonstatējot ECK 5.panta 1.punkta 

pārkāpumu, jo iesniedzēja atrašanas psihiatriskajā slimnīcā tika pamatota, ņemot vērā šo 
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personu raksturojošos faktus un viņas sabiedrisko bīstamību
409

. Līdzīgi, Herca pret Vāciju 

lietā ECK netika konstatēts 5.panta 1.punkta pārkāpums, jo iesniedzējs tika ievietots 

psihiatriskajā slimnīcā ar tiesas lēmumu, pamatojoties uz ārsta atzinumu. Tomēr šajā lietā tika 

atzīts ECK 5.panta 4.punkta pārkāpums secinot, ka piespiedu hospitalizācijas izbeigšanas nav 

šķērslis iesniedzējam pārsūdzēt tās likumību
410

. Šīs pašas tiesību normas pārkāpums tika 

konstatēts lietā, kad psihiatriskajā slimnīcā piespiedu kārtā ievietotai personai tika liegta 

iespēja uzaicināt aizstāvi juridiskās palīdzības sniegšanai tiesas sēdē, neskatoties uz 

iesniedzēja lūgumu
411

. 

Saskaņā ar KPL 285.pantu nepilngadīgā ievietošana sociālās korekcijas izglītības 

iestādē ir brīvības atņemšana personai, ko ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu vai tiesas 

nolēmumu var piemērot pirms galīgā nolēmuma spēkā stāšanās konkrētajā kriminālprocesā, ja 

aizdomās turēto vai apsūdzēto nepilngadīgo nav nepieciešams turēt apcietinājumā, tomēr nav 

pietiekamas pārliecības, ka, atrodoties brīvībā, nepilngadīgais izpildīs savus procesuālos 

pienākumus un neizdarīs jaunus noziedzīgus nodarījumus. Ievietošana sociālās korekcijas 

izglītības iestādē notiek tādā pašā kārtībā, ar tiem pašiem nosacījumiem un uz tiem pašiem 

termiņiem, ar tādu pašu pārsūdzēšanas un kontroles kārtību kā apcietinājuma gadījumā. 

Sociālās korekcijas izglītības iestādē pavadīto laiku ieskaita kā apcietinājumā pavadīto laiku, 

skaitot vienu iestādē pavadīto dienu par vienu apcietinājuma dienu. Jāatzīmē, ka sociālās 

korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”, kura atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas 

pārziņa, ievieto meitenes un zēnus vecumā no 11 līdz 18 gadiem, kuriem par viņu izdarīto 

nodarījumu, ar tiesas lēmumu vai spriedumu ir piemērots audzinoša rakstura piespiedu 

līdzeklis vai kriminālprocesuālais drošības līdzeklis – ievietošana sociālās korekcijas 

izglītības iestādē. Šīs iestādes iekšējo kārtību nosaka „Sociālās korekcijas izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumi”
412

. 

Bērna tiesības ir pamattiesību un pamatbrīvību kopums, kuram jābūt nodrošinātam 

katram bērnam bez jebkādas diskriminācijas un neatkarīgi no bērna, viņa vecāku, aizbildņu, 

                                                           
409  Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: Hutchinson Reid v. the United Kingdom, judgement of 20 

February 2003, application no. 50272/99. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

60954#{"itemid":["001-60954"]}  
410

  Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: Herz v. Germany, judgement of 12 June 2003, application no.  

44672/98. http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/d0cd2c2c444d8d94c12567c2002de990/2c828ac6fd 

58497941256d430054e98b?OpenDocument 
411  Skat., piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: Shtukaturov v.Russia, judgement of 27 March 

2008, application no.  44009/05. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

85611#{"itemid":["001-85611"]};Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: Gulub Atanasov v. Bulgaria, 

judgement of 6 November 2008, application no. 73281/01. http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/ 

hof.nsf/e4ca7ef017f8c045c1256849004787f5/6c85cfe486a7cc53c12574f6003efffe?OpenDocument; Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: H.L. v. the United Kingdom, judgement of 5 October 2004, application 

no.  45508/99. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66757#{"itemid":["001-66757"]} 
412

  Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. MK noteikumi Nr. 88 („LV”, 19 (4417), 

03.02.2011.) [stājas spēkā 04.02.2011.] ar grozījumiem 
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ģimenes locekļu rases, tautības, dzimuma, valodas, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, 

nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes, dzīvesvietas valstī, mantiskā un veselības 

stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem. Bērna tiesību definīcija izriet no pamatidejām, 

kuras nosaka Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
413

, paredzot mātēm un bērniem tiesības uz 

īpašu aizsardzību un palīdzību. Atzīstot bērnu vienlīdzīgas tiesības uz visām brīvībām, kas 

pasludinātas deklarācijā, starptautiskā kopiena atzīst papildu palīdzības un atbalsta 

nepieciešamību bērniem
414

. Savukārt, Bērnu tiesību deklarācija
415

, kas 1959. gada 20. 

novembrī tika pasludināta ANO Ģenerālā asamblejā, paredzēja, ka bērnam viņa fiziska un 

garīga brieduma trūkuma dēļ ir nepieciešama īpaša aizsardzība un gādība, ieskaitot arī 

pienācīgu tiesisko aizsardzību, kā pirms, tā arī pēc dzimšanas. 

Nepieciešams atzīmēt, ka bērnu tiesību aizsardzības sistēmās tālākā attīstība Eiropā 

nosprausta EP apstiprinātajā Bērnu tiesību stratēģijā 2012.–2015., tā izvirza šādus prioritārus 

attīstības virzienus: 1) veicināt bērniem draudzīgu pakalpojumu un sistēmu attīstību; 2) 

novērst visu veidu vardarbību pret bērniem; 3) garantēt tiesības bērniem, kuri ir nonākuši 

riska (jutīgās) situācijās; 4) veicināt bērnu līdzdalību
416

. 

Latvijā bērnu tiesību aizsardzību reglamentē Bērnu tiesību aizsardzības likums
417

.  Kā 

atzīmē viena no vadošajām speciālistēm Latvijā kriminālsodu politikas un sodu izpildes jomā 

I. Kronberga
418

, ņemot vērā, ka bērnu tiesību pārkāpumu prevencijas un nepilngadīgo 

likumpārkāpumu prevencijas jautājumi ir tieši savstarpēji saistīti, un faktu, ka cita tiesiskā 

regulējuma nav, faktiski Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka ietvaru visām jomām, kas 

saistītas ar bērnu tiesību aizsardzības prevenciju, tai skaitā likumpārkāpumu prevenciju. Šis 

likums regulē bērnu tiesību aizsardzību kopumā trīs pamatjomās, nosakot bērna tiesības, tai 

skaitā brīvības un to aizsardzības mehānismus; pamata nosacījumus, saskaņā ar kuriem 

kontrolējama bērna uzvedība; un bērna tiesību aizsardzības politiku visās jomās. 

Saskaņā ar starptautiskām cilvēktiesību normām, nepilngadīgais līdz 18 gadu 

sasniegšanai atrodas speciālā tiesiskā statusā, kas nosacīts ar to, ka „no vienas puses, bērniem, 

atbilstoši valstu tiesiskajam regulējumam, nav visu tiesību, kas piemīt pilngadīgajiem, bet, no 

                                                           
413

  Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ 

lat.pdf. 
414

  Konvencija par bērna tiesībām. [stājas spēkā 14.05.1992.] http://likumi.lv/doc.php?id=85620  
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  Bērnu tiesību deklarācija [stājas spēkā 24.03.1992.]. http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_ 
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1998.) [stājas spēkā 22.07.1998.] ar grozījumiem. 
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  Kronberga I., Žarmatēns Ž. Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā: fokusā - likumpārkāpumu prevencija. 

Rīga: Providus, 2012. http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Berniem_draudziga_ 
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otras puses, bērniem ir arī savas specifiskas tiesības, kas saistītas ar viņu vecumu, stāvokli 

ģimenē u.tml.
419

.  

Jāatzīmē, ka 2009. gadā Tiesībsarga biroja pārstāvji, piedaloties TM rīkotajā 

Kriminālprocesa darba grupā, neatbalstīja iespējamo grozījumu izdarīšanu KPL, proti, KPL 

243.panta 2.daļas 2.punkta izslēgšanu, kas nozīmētu ar brīvības atņemšanu saistīta drošības 

līdzekļa - nepilngadīga ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē – izslēgšanu no 

likuma. Tiesībsargs uzskatīja, ka, ja bērns atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto, viņam ir 

sociālās uzvedības novirzes un ievietošana sociālās korekcijas iestādē ir piemērotākais 

drošības līdzeklis bērniem, kurus nav nepieciešams turēt apcietinājumā, tomēr nav 

pietiekamas pārliecības, ka, atrodoties brīvībā, nepilngadīgais izpildīs savus procesuālos 

pienākumus un neizdarīs jaunus noziedzīgus nodarījumus. Šī drošības līdzekļa izslēgšana no 

KPL nozīmētu, ka pieaugtu apcietinājuma kā drošības līdzekļa piemērošana nepilngadīgajiem, 

kas novestu pie ieslodzījuma vietās ievietoto bērnu skaita pieauguma. Tas nav pieļaujami un 

neatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likumā nostiprinātajiem bērnu tiesību aizsardzības 

principiem
420

. Analizējot Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektā „Bērnu un 

jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās” ietvertos statistikas 

datus, jāatzīmē, ka 2010. gadā noziedzīgus nodarījumus Latvijas Republikā ir izdarījušas 15 

858 personas, no tām 984 (-385) bija nepilngadīgas personas. Turklāt, 2010. gadā 

salīdzinājumā ar 2009. gadu bija vērojams reģistrēto nepilngadīgo izdarīto noziedzīgo 

nodarījumu skaita samazinājums – 793 (-245)
421

. Tomēr, lai gan skaitļi samazinājās, bija 

vērojama tendence palielināties nepilngadīgo personu atkārtoti izdarīto noziedzīgo 

nodarījumu īpatsvaram – 2009. gadā atkārtoti izdarītu noziegumu nepilngadīgo personu 

īpatsvars bija 19,6%, savukārt 2010. gada analogā laika periodā tādu bija jau 25%. Nedaudz 

samazinājies arī kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits, kas bija izdarīti nepilngadīgo personu 

grupā – 345 (-50), taču arī šeit bija vērojama negatīva tendence – palielinājās nepilngadīgo 

grupās izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaits – 2010. gadā gandrīz jau puse vai 43% 

noziedzīgo nodarījumu valstī nepilngadīgie izdarīja grupās, kas ir par 5% vairāk 

salīdzinājumā ar iepriekšējo laika periodu. Jāatzīmē, ka promocijas darba izpildes laikā, nācās 
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sastapties ar oficiāli publicētas un pieejamas statistiskās informācijas iztrūkumu, proti, par 

personām piemērotiem drošības līdzekļiem, kā arī piespiedu līdzekļiem pieaugušo un 

nepilngadīgo likumpārkāpēju grupā. 

Tiesiskais pamats procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanai ir procesuālā dokumenta 

– lēmuma par procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu pieņemšana. Kriminālprocesu 

regulējošas tiesību normas reglamentē, ka lēmumam par procesuāla piespiedu līdzekļa 

piemērošanu jābūt sastādītam KPL noteiktajā procesuālajā formā. Likumdevēja vispārējās 

prasības rakstveidā noformējamiem motivētājiem lēmumiem reglamentēti KPL 19.nodaļā. 

Tāda lēmuma struktūru raksturo ievaddaļa, aprakstošā, motīvu un rezolutīvā daļā. Bez 

vispārējām prasībām likums paredz arī speciālas prasības lēmumam par procesuāla piespiedu 

līdzekļa piemērošanu. Šim motivētam rakstveida lēmumam, kuru pieņem procesa virzītājs vai 

izmeklēšanas tiesnesis, obligāti jāsatur ziņas par personu, kurai piemērojams piespiedu 

līdzeklis, piespiedu līdzekļa piemērošanas pamatu, piespiedu līdzekļa veidu, iestādi vai 

personu, kurai uzdots lēmumu izpildīt, un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību. Jāuzsver, ka 

papildus ir atrunāts, ka pieņemot lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu tajā arī norāda, 

saistībā ar kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiek 

piemērots drošības līdzeklis. Likums arī nosaka, ka pirmstiesas procesa laikā tikai 

izmeklēšanas tiesneša kompetences ietvaros ir lēmuma par apcietinājumu, mājas arestu, 

nepilngadīgā ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē vai personas ievietošanu 

ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai pieņemšana. Uzsākot procesuālā piespiedu līdzekļa 

piemērošanu, izņemot piespiedu atvešanu, persona, kura to piemēro, informē personu, kurai 

piespiedu līdzeklis tiek piemērots, par pieņemto lēmumu, kā arī izskaidro piespiedu līdzekļa 

būtību, saturu, pārsūdzības kārtību un piespiedu līdzekļa neievērošanas sekas. Savukārt, pirms 

lēmuma pieņemšanu par ar brīvības atņemšanu drošības līdzekļa piemērošanu, procesa 

virzītājs izsniedz personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tā ierosinājuma kopiju, kura satur 

ziņas par drošības līdzekļa izvēles pamatojumu.  

KPL 247. pants nosaka citu personu informēšanu par procesuālā piespiedu līdzekļa 

piemērošanu. Ja procesuālais piespiedu līdzeklis ir saistīts ar personas brīvības atņemšanu, par 

tā piemērošanu un attiecīgās personas atrašanās vietu procesa virzītājs nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā 24 stundu laikā, ievērojot personas gribu un norādījumus, informē tās ģimeni vai citu 

tuvinieku un darbavietu vai mācību vietu. Gadījumos, kad procesuālais piespiedu līdzeklis, 

kas ir saistīts ar personas brīvības atņemšanu, ir piemērots nepilngadīgajām, procesa virzītājs 

nekavējoties informē viņa vecākus vai citu pilngadīgu tuvu radinieku, vai aizbildni, ja 

attiecīgā persona ir aizbildnībā. Savukārt, par ar personas brīvības atņemšanu saistītā 

procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu ārvalsts pilsonim, procesa virzītājs, ievērojot 
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attiecīgas personas gribu, informē šīs valsts pārstāvniecību ar Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrijas starpniecību. Būtiski atzīmēt, ka šī panta nosaukums varētu būt „Citu personu 

informēšana par ar brīvības atņemšanu saistīta procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu”, 

ņemot vērā to, ka visas šī panta daļas nosaka informēšanas kārtību par personai piemērotu ar 

brīvības atņemšanu saistītu piespiedu līdzekli. 

Attiecībā uz visu KPL reglamentēto ar brīvības atņemšanu saistīto piespiedu līdzekļu, 

izņemot aizturēšanu, ir paredzēta vienāda kārtība to piemērošanas pārsūdzēšanai. Ir noteikts, 

ka pirmstiesas procesā un līdz iztiesāšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā persona, kurai 

piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts piespiedu līdzeklis, tās pārstāvis vai aizstāvis, kā arī 

prokurors septiņu dienu laikā pēc tam, kad saņemta par šā piespiedu līdzekļa piemērošanu vai 

atteikšanos to piemērot pieņemtā lēmuma kopija, var iesniegt sūdzību par izmeklēšanas 

tiesneša lēmumu. Tiesnesis savu lēmumu kopā ar iesniegto sūdzību ne vēlāk kā nākamajā 

darba dienā nosūta apgabaltiesai (KPL 286.pants). Gadījumā, kad izmeklēšanas tiesnesis 

atteicis piespiedu līdzekļa piemērošanu, kad ierosinājumu par tā piemērošanu bija iesniedzis 

izmeklētājs, sūdzību par izmeklēšanas tiesneša lēmumu izmeklētājs var iesniegt tikai ar 

uzraugošā prokurora piekrišanu. Ja ar brīvības atņemšanu saistīts piespiedu līdzeklis personai 

piemērots pēc iztiesāšanas uzsākšanas un nākamā tiesas sēde nav paredzēta tuvāko 14 dienu 

laikā, šī persona, tās pārstāvis vai aizstāvis triju darba dienu laikā šo lēmumu var pārsūdzēt 

augstāka līmeņa tiesai, sūdzību iesniedzot tiesai, kas pieņēmusi lēmumu. Ja ar brīvības 

atņemšanu saistīts piespiedu līdzeklis piemērots personai tās prombūtnē, šai personai ir 

tiesības pārsūdzēt attiecīgo lēmumu septiņu dienu laikā no brīža, kad tai kļuva zināms par 

piespiedu līdzekļa piemērošanu. Ja ar brīvības atņemšanu saistīts piespiedu līdzeklis 

piemērots personai, kura neprot valsts valodu, tai nolēmuma pārsūdzēšanai paredzēto termiņu 

sāk skaitīt no dienas, kad šai personai izsniegts lēmuma rakstveida tulkojums tai saprotamā 

valodā. Šī norma tika ietverta KPL ar grozījumiem, kas stājušies spēkā 27.10.2013., 

papildinot 286.pantu ar 5.daļu
422

, jo bija nepieciešams noteikt atskaites termiņu sūdzības par 

lēmumu par apcietinājumu piemērošanu iesniegšanai gadījumā, kad personai tiek izsniegts 

apcietinājuma lēmuma tulkojums, kas var nesakrist ar lēmuma par apcietinājuma 

izsniegšanu
423

. 

Iesniegto sūdzību izskata augstāka līmeņa tiesas tiesnesis slēgtā tiesas sēdē septiņu 

dienu laikā no attiecīgā lēmuma un sūdzības saņemšanas dienas, dodot iespēju personai, kurai 

piemērots piespiedu līdzeklis, paust savu viedokli, kā arī uzklausot tās pārstāvi vai aizstāvi. 
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Tiesnesis pieņem motivēto lēmumu, norādot šajā likumā noteiktos iemeslus un pamatu vai to 

neesamību: sūdzību noraidīt un atstāt spēkā pārsūdzēto lēmumu, vai sūdzību apmierināt, 

atceļot pārsūdzēto lēmumu un attiecīgi piemērojot procesa virzītāja ierosināto piespiedu 

līdzekli vai atsakot tā piemērošanu. Lēmuma kopiju 24 stundu laikā nosūta personai, par kurai 

piemēroto drošības līdzekli lemts, sūdzības iesniedzējam, iestādei, kura izpilda lēmumu, kā arī 

izmeklēšanas tiesnesim, ja pārsūdzēts bija viņa pieņemtais lēmums, un šis lēmums nav 

pārsūdzams. 

Jānorāda, ka šo KPL izmaiņu bloks lielā mērā ir saistāms ar 2010. gada 20. oktobrī 

pieņemtās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un 

rakstisko tulkojumu kriminālprocesā424, kas stājās spēkā 2010. gada 15. novembrī, 

implementāciju nacionālajā likumdošanā. Jāatzīmē, ka pirms šo grozījumu izdarīšanas KPL 

nebija speciāli atrunāts, ka jānodrošina tulkojums personai saprotamā valodā, izsniedzot tai 

procesuālos dokumentus, izņemot toreizējo KPL 321.
1 

panta 3.daļas regulējumu, ka 

apsūdzētajam, kurš ir apcietinājumā, mājas arestā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē, 

tiesas nolēmuma (lēmuma vai sprieduma) pieejamības diena ir diena, kad tam izsniegta 

nolēmuma kopija viņam saprotamā valodā, proti, nodrošināts rakstveida tulkojums. Jānorāda, 

ka bija nepieciešams veikt šos grozījumus, lai panāktu KPL atbilstību Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvā 2010/64/ES ietvertām prasībām, iekļaujot tiesisko regulējumu rakstveida 

tulkojuma nodrošināšanai tādiem būtiskiem procesuālajiem dokumentiem kā apsūdzība, 

lēmums par apcietinājuma piemērošanu, tiesas spriedums, kā arī Eiropas apcietinājuma 

lēmums. 

Diskusijai izvirzāms jautājums par iespēju paredzēt, ka lēmumu par ar brīvības 

atņemšanu saistīto drošības līdzekļu – apcietinājuma un mājas aresta piemērošanu varētu 

pārsūdzēt arī tikai attiecībā uz lēmumā norādītajiem ierobežojumiem, kopumā neapstrīdot 

paša drošības līdzekļa piemērošanu
425

. Šāds ierosinājums balstīts uz Satversmes tiesas 

spriedumu
426

, jo gan ECT, gan Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja ir norādījusi, ka 

ieslodzītā un apmeklētāja fiziska nošķiršana noteiktos gadījumos var būt nepieciešama 

drošības apsvērumu dēļ. Taču šādus līdzekļus var piemērot, konstatējot konkrētu drošības 

apdraudējumu, nevis automātiski visiem ieslodzītajiem
427

. Tādēļ būtu izvirzāms priekšlikums 
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grozīt KPL 286.panta redakciju, papildinot to ar 4
1
. daļu, to izsakot šādi: „šajā panta 

norādītājā kārtība var pārsūdzēt lēmumā par drošības līdzekļa – apcietinājuma vai mājas 

aresta piemērošanu noteiktos ierobežojumus”. Vienlaikus būtu grozāms KPL 287.pants, 

proti, šī panta 1.daļa būtu izsākama šādā redakcijā: „Sūdzību par tāda piespiedu līdzekļa 

piemērošanu, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, vai par atteikšanos to piemērot, vai par 

lēmumā par drošības līdzekļa – apcietinājuma vai mājas aresta piemērošanu noteiktiem 

ierobežojumiem izskata augstāka līmeņa tiesas tiesnesis slēgtā tiesas sēdē septiņu dienu laikā 

no attiecīgā lēmuma un sūdzības saņemšanas dienas”. Savukārt, KPL 287.panta 3.daļa būtu 

papildināma ar 3.punktu, nosakot, ka „sūdzību apmierināt, atcelt lēmumā par drošības 

līdzekļa – apcietinājuma vai mājas aresta piemērošanu noteikto ierobežojumu (-us)”. 

 

2.3. Starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā izmantojamie  

       kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi 

 

Globalizācijas procesu rezultātā valstis mūsdienās veido arvien ciešākas pārnacionālās 

sadarbības formas, kas rada nācijām papildu interakcijas platformu
428

. Starptautiskajai 

noziedzībai un terorismam nav robežu. Noziedzība kā krimināltiesiskā parādība ir saistāma ar 

vēsturiskām un sociālām pārmaiņām. Laika gaitā ir parādījušas tās jaunas formas, kad tiek 

izmantotas jaunas tehnoloģijas, komunikācijas līdzekļi, transports u.c.. Bieži vien, izdarot 

noziedzīgo nodarījumu vienā valstī, to izdarījušas personas slēpjas citā valstī. Šādos apstākļos 

efektīvai noziedzības apkarošanai ir jāstiprina starpvalstu krimināltiesiskā sadarbība.  

Starptautiskā krimināltiesiskā sadarbība ir vispārējās starptautiskās sadarbības 

sastāvdaļa. Tā paredz personas izdošanu kriminālvajāšanai, tiesāšanai vai sprieduma izpildei, 

medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai, kriminālprocesa nodošanu, procesuālās 

darbības izpildi, ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa izpildi, sprieduma atzīšanu 

un izpildi, kā arī krimināltiesisko sadarbību citos starptautiskajos līgumos paredzētajos 

gadījumos. Savukārt, krimināltiesiskā sadarbība ar starptautiskajām tiesām paredz personu 

nodošanu starptautiskajām tiesām, procesuālo palīdzību tām un starptautisko tiesu nolēmumu 

izpildi.  

Starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā būtiska nozīme ir konvencijām un citiem 

starptautiskajiem dokumentiem, tostarp, divpusējiem līgumiem, kas veido pamatu šai 

                                                                                                                                                                                     

Latvian Government on the visit to Latvia carried out by the European Committee for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 24 January to 3 February 1999, 
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Gunārs Kusiņš, Lauris Liepa, Mārtiņš Mīts, Daiga Rezevska, Ineta Ziemele).  2012., 59.lpp. 
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sadarbībai. Savukārt KPL regulējumu piemēro, kad starptautiskais instruments paredz 

sasniedzamo mērķi, bet šī mērķa sasniegšanas mehānisms ir iestrādāts nacionālajos tiesību 

aktos. 

Šobrīd ES vienlaikus darbojas daudzas dažādas tiesībsargājošo iestāžu sistēmas, katra 

no tām katras dalībvalsts teritorijā. ES kriminālprocesuālās politikas mērķis ir kopīga tiesiskā 

regulējuma starptautiskās noziedzības un terorisma apkarošanai izveide, lai garantētu augsta 

līmeņa aizsardzību tās pilsoņiem un stiprinātu starptautisko sadarbību šajā jomā. ES valstu 

sadarbība noziedzības apkarošanā iekļauj praktisku sadarbības mehānismu uzlabošanu, tiesu 

sistēmu un tiesību aktu harmonizāciju
429

. Dalībvalstīm, tajā skaitā arī Latvijai, svarīgi turpināt 

stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu reformu īstenošanai un starptautiskās sadarbības 

efektivitātes uzlabošanai. Analizējot krimināltiesisko sadarbību ES telpā, šīs promocijas darba 

apakšnodaļas ietvaros uzmanība tika pievērsta starptautiskajā sadarbībā izmantojāmiem 

kriminālprocesuālajiem piespiedu līdzekļiem, kā arī  juridiskajam instrumentam - Eiropas 

apcietinājuma lēmumam (EAL), un  ar to saistītām problēmām un risinājumiem.  

Tiesiskuma telpas koncepts, kurš apkopoja tiesību normas par personu izdošanu, tika 

izstrādāts jau 1977. gadā. 1985. gada 14. jūnijā Beļģija, Francija, Luksemburga, Nīderlande un 

Vācijas Federatīvā Republika Šengenā noslēdza Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu un 

kopējām robežām ar mērķi atcelt personu kustības pārbaudes uz kopējām robežām
430

. Tika 

panākta vienošanās par to, ka jāatceļ personu pārbaudes uz kopīgajām robežām neatkarīgi no 

personu valstiskās piederības, ka jāsaskaņo pārbaudes uz robežām ar valstīm, kas neietilpst 

ES, un jāievieš kopīga politika vīzu jautājumā. Kopš tā laika Šengenas Nolīgums, Šengenas 

konvencija un no tā atvasinātie sekundārie tiesību akti ir kļuvuši par ES līgumu neatņemamu 

sastāvdaļu. Vienlaikus tika veikti papildus pasākumi iekšējās drošības nodrošināšanai, 

obligātu un veicinošu noteikumu izveidošana, lai sekmētu tiesībsargājošo iestāžu savstarpējo 

sadarbību. 1990. gada 19. jūnija Šengenas Konvencija, kura īstenoja Šengenas Līgumu, realizēja 

mērķi, kurš tika noteikts 1985. gadā un nodrošināja pilnīgu, tiesiski saistošu personu kontroles 

atcelšanu uz Līgumslēdzēju pušu kopējām robežām, veidojot personu brīvas pārvietošanas telpu 

bez iekšējām robežām jeb Šengenas telpu. Pakāpeniski Šengenas telpa ir kļuvusi plašāka, tai 

pievienojoties jaunām valstīm. Baltijas valstis pievienojas Šengenas zonai 2007.gadā. 

ES ietvaros tiesisko sadarbību krimināllietās reglamentēja starptautiskie līgumi - 

konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās, par tiesvedības nodošanu, par 

kriminālsodu izpildi, notiesāto personu nodošanu, izdošanu u.c. Šīs konvencijas regulēja 
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sadarbības mehānismu starp valstu kompetentajām institūcijām un noteica sadarbības 

procesuālo kārtību. 

ES nospraustais mērķis kļūt par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu lika atcelt 

izdošanu starp dalībvalstīm un to aizstāt ar nodošanas sistēmu starp tiesu iestādēm. Jaunas 

iedvesmas starptautiskā krimināltiesiskā sadarbība ir guvusi līdz ar Lisabonas līguma spēkā 

stāšanos 2009.gadā. Lisabonas līgumā tika deklarēts, ka ES tiesu iestāžu sadarbība 

krimināllietās pamatojas uz tiesas spriedumu un lēmumu savstarpējas atzīšanas principu, un tā 

ietver dalībvalstu normatīvo tiesību aktu tuvināšanu
431

. Ieviešot jaunu, vienkāršotu sistēmu, 

saskaņā ar kuru notiesātas vai aizdomās turētas personas nodod sodu izpildei vai 

kriminālvajāšanai, kļuva iespējams izvairīties no sarežģītības un iespējamās kavēšanās, kas 

bija raksturīgs pastāvošajām izdošanas procedūrām. Tradicionālās sadarbības attiecības, kas 

pastāvēja starp dalībvalstīm, tika aizvietotas ar sistēmu, kura brīvības, drošības un tiesiskuma 

telpā tika paredzēta brīvu tiesu nolēmumu aprite krimināllietās attiecībā uz procesuālajiem un 

galīgajiem nolēmumiem.  

Īstenojot principu par nolēmumu savstarpēju atzīšanu krimināllietās, ko paredzēja EP 

Tamperes sanāksmes rezultātā izdarītie secinājumi, kas tika pieņemti ES Padomē 2000. gada 

30. novembrī, un saskaņā ar 1957. gada 13. decembra Eiropas Konvenciju par izdošanu
432

 un 

1977. gada 27. janvāra Eiropas Konvenciju par terorisma apkarošanu
433

 tika apspriests 

jautājums par apcietināšanas orderu savstarpēju izpildi. Rezultātā 2002. gada 13. jūnijā sekoja 

ES Padomes Pamatlēmuma pieņemšana par Eiropas apcietināšanas orderi (EAO) un par 

nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm
434

. Paplašinātajā ES EAO stājās spēkā 2004. gadā 

vienlaikus ar desmit jaunu dalībvalstu – Kipras, Čehijas Republikas, Igaunijas, Ungārijas, 

Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas un Latvijas pievienošanos.  

Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības brīvi pārvietoties ES darba, mācību vai atpūtas 

nolūkos. Nodrošinot brīvu personu kustību Šengenas zonā vienlaikus tika atvieglota 

pārrobežu noziedzīgā darbība un noziedzības pārnese starp valstīm. Aktualizējas jautājumi par 

cilvēku tirdzniecības, bērnu seksuālās izmantošanas, kibernoziedzības, finanšu noziedzības un 

terorisma izplatību
435

. Jāatzīmē, ka kopš 2007. gada 1. janvāra arī tika aizsākts tā sauktais 
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prezidentūru trio princips, kā ietvaros trīs secīgu valstu prezidentūrām ir jāpieņem kopīga 18 

mēnešu ES Padomes prezidentūras programma. Jānorāda, ka 2015. gadā Latvija kopā ar 

Itāliju un Luksemburgu uzņemusies ES Padomes prezidentūras pienākumu. Viena no 

izvirzītājām prioritātēm ir ES valstu sadarbība organizētās noziedzības apkarošanā, ņemot 

vērā praktisku sadarbības mehānismu uzlabošanu, tiesu sistēmu un tiesību aktu 

harmonizāciju.  

Pakāpeniski ES ietvaros tradicionāla savstarpēja palīdzība tika aizstāta ar jauniem 

instrumentiem, kas balstījās uz savstarpējās uzticamības un savstarpējās atzīšanas principiem, 

tai skaitā, informācijas apmaiņas paātrināšanu starp dalībvalstīm
436

. Tika nodrošināta 

informācijas efektīva apmaiņa no sodāmības reģistra, kā arī izveidoti mehānismi, kas ļāva 

ņemt vērā sekas par personu izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem ne tikai katrā atsevišķā 

valstī, bet visā ES teritorijā
437. ES izveidoja saviem iedzīvotājiem telpu bez iekšējām 

robežām, kurā ir nodrošināta personu brīva pārvietošanās, un paredzēti atbilstoši pasākumi 

attiecībā uz ārējo robežu kontroli, patvēruma un imigrācijas politiku, lai novērstu un apkarotu 

noziedzību. Tas nozīmē, ka sabiedriskā kārtība, iekšējais miers un drošība tiek nodrošināti, 

piedaloties visām ES dalībvalstīm
438

. 

Attīstot starptautisko krimināltiesisko sadarbību un regulāri to novērtējot ES dalībvalstīs 

tika konstatētas atsevišķas problēmas, kuras tika izceltas un atspoguļotas ES institūciju un EP 

Komisiju ziņojumos
439

. Tajos ES dalībvalstīm tika norādīts uz konstatētām nepilnībām un 

trūkumiem. Salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm, Latvijā tika konstatētas tikai dažas 

nepilnības.  
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EAO ir ES dalībvalsts tiesu varas institūcijas nolēmums, kuru izsniedz kādā dalībvalstī 

un izpilda citā, balstoties uz savstarpējas atzīšanas principu. Ar to ir ievērojami veicināta 

aizdomās turēto, apsūdzēto un notiesāto personu nodošana, pateicoties samazinātajiem 

termiņiem un nodošanas atteikuma iemeslu skaitam. Šī instrumenta ieviešana, līdz ar 

pievienošanos ES, ir uzskatama par būtisku ieguvumu krimināltiesību jomā, un ļāva izveidot 

efektīvu dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu sadarbības mehānismu praktiskājai un 

administratīvajai palīdzībai starp izpildvaras struktūrām, tādējādi izraisot noziedzīgu lēmumu 

brīvu apriti sistēmā, kura balstās uz savstarpēju uzticību starp dalībvalstu tiesiskajām 

sistēmām
440

. 

Fundamentālo tiesību respektēšana un ievērošana ir neatdalāma EAO procedūras 

daļa
441

. ES Padomes Pamatlēmumā par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas 

procedūrām starp dalībvalstīm ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti 6. pantā Līgumā 

par ES (turpmāk – LES) un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā
442

, īpaši tās VI 

nodaļā.  

Vērtējot Pamattiesību hartas piemērošanu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un 

ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga pauda viedokli, ka 

Harta kalpo kā drošības tīkls pilsoņiem un kā kompass gan ES iestādēm, gan dalībvalstīm un 

to tiesām. Tai jākļūst par Eiropas Tiesību bilu
443

.  

Neko šajā pamatlēmumā nevar interpretēt kā aizliegumu atteikt tādas personas 

nodošanu, par kuru izsniegts EAO, ja, pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, ir iemesls 

domāt, ka minētais apcietinājuma lēmums ir izsniegts, lai veiktu personas vajāšanu vai 

sodīšanu tās dzimuma, rases, reliģijas, nacionālās izcelsmes, valstiskās piederības, valodas, 

politisko uzskatu vai seksuālās orientācijas dēļ, vai ka šīs personas stāvokli varētu pasliktināt 

kāda no šiem iemesliem dēļ. Ar EAO ieviešanu tika aizstāti vairāku konvenciju attiecīgie 

noteikumi: 1957. gada 13. decembra Eiropas Konvencija par izdošanu, tās 1975. gada  

15. oktobra papildu protokols, tās 1978. gada 17. marta otrais papildu protokols; 1977. gada 

27. janvāra Eiropas Konvencija par terorisma apkarošanu, ciktāl tā attiecas uz izdošanu;  
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1989. gada 26. maija Nolīgums starp 12 EK dalībvalstīm par izdošanas pieprasījumu 

nodošanas metožu vienkāršošanu un modernizāciju; 1995. gada 10. marta Konvencija par 

vienkāršotu izdošanas procedūru starp ES dalībvalstīm; 1996. gada 27. septembra Konvencija 

par izdošanu starp ES dalībvalstīm; III sadaļas 4. nodaļa 1990. gada 19. jūnija Šengenas 

nolīguma (1985. gada 14. jūnijs) īstenošanas Konvencijā par pakāpenisku kontroles atcelšanu 

pie kopīgām robežām. 

EAO raksturo inovatīvas pazīmes salīdzinājumā ar tradicionālajām personu izdošanas 

procedūrām. Pirmais no tiem - stingri termiņi. Tas nozīmē, ka valstij, kur persona ir aizturēta, 

tā uz valsti, kur izdots EAO, jānosūta ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc aizturēšanas. Ja persona 

piekrīt savai nodošanai, lēmums jāpieņem 10 dienu laikā. EAO vienkāršoja personas 

izdošanas procedūru. Attiecībā uz 32 smagu nodarījumu kategorijām ir atcelts abpusējas 

sodāmības princips, kas nozīmē, ka rīcību, kuras dēļ pieprasa nodošanu, par noziedzīgu 

nodarījumu uzskata gan valstī, kura iesniegusi pieprasījumu, gan valstī, kurā persona 

aizturēta
444

. Ja nodarījums ir pietiekami smags un par to paredzēts vismaz trīs gadu ilgs 

cietumsods dalībvalstī, kura izdevusi orderi, tad EAO, kas izdots attiecībā uz minētajiem 

nodarījumiem, ir jāizpilda neatkarīgi no tā, vai nodarījuma definīcija abās valstīs ir vienāda.  

Ir jāatzīmē, ka Advocaten voor de Wereld VZW pret Leden van de Ministerraad lietā
445

 

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LES 35. pantam tika uzsvērts, ka tas, ka 

netiek prasīta abpusējās sodāmības pārbaude, saistāms ar attiecīgo noziedzīgo nodarījumu 

kategoriju pieskaitīšanu tādiem nodarījumiem, kuru apdraudējuma smagums sabiedriskajai 

kārtībai un valsts drošībai attaisno to. Attiecībā uz faktu, ka augstāk minētājās noziedzīgo 

nodarījumu kategorijās iztrūkstošā precīzā definīcija var radīt atšķirīgu pamatlēmuma 

īstenošanu dažādās valstu tiesību sistēmās, pietiek tikai norādīt, ka pamatlēmuma mērķis nav 

saskaņot dalībvalstu materiālās krimināltiesību normas un ka neviens noteikums LES VI 

sadaļā, kura 31. un 34. pants ir norādīti kā šī pamatlēmuma juridiskais pamats, nepakļauj 

EAO piemērošanu dalībvalstu krimināltiesiskā regulējuma saskaņošanai attiecīgo noziedzīgo 
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nodarījumu jomā. Tomēr, jāpiebilst, ka tiesas argumenti šajā lietā tika kritizēti, uzsvērot 

rūpīgākas un pardomatakas pieejas nepieciešamību
446

. 

Nākamā EAO inovācija nozīmē, ka lēmums par to, vai nodot vai nenodot attiecīgo 

personu, pamatojoties uz EAO, ir juridisks neviss politisks process. ES valstis vairs arī nevar 

atteikties nodot savus valstspiederīgos, ja vien tās nepārņem apsūdzības izskatīšanu vai 

cietumsoda izpildi pret attiecīgo personu. EAO balstās uz principu, ka ES pilsoņi atbild par 

savu rīcību valstu tiesās visā ES. Visbeidzot, personas nodošana var būt saistīta ar trīs veidu 

garantijām, ko sniedz valsts, kas izdevusi orderi: ja EAO ir balstīts uz spriedumu, kas 

pasludināts bez attiecīgās personas klātbūtnes, tad to nodot drīkst ar noteikumu, ka tai ir 

tiesības iesniegt pieteikumu par atkārtotu lietas izskatīšanu valstī, kas lūdz tās nodošanu; ja 

EAO, saskaņā ar kuru persona aizturēta, izdots par noziegumu, par kuru var piespriest 

ieslodzījumu uz mūžu, tad to nodot drīkst ar noteikumu, ka apsūdzētajai personai pēc noteikta 

laika būs tiesības lūgt spriedumu pārskatīt; ja lūgums attiecas uz kriminālvajāšanu pret tās 

valsts valstspiederīgo vai pastāvīgo iedzīvotāju, kurā attiecīgā persona aizturēta, tad to nodot 

drīkst ar noteikumu, ka to nosūtīs atpakaļ soda izciešanai pēc tam, kad būs piespriests brīvības 

atņemšanas sods.  

Atteikt nodot personu drīkst, pamatojoties uz imperatīviem un fakultatīviem iemesliem. 

Imperatīvie iemesli ir "Ne bis in idem" (personu neizdod, ja tā jau izcietusi sodu par attiecīgo 

pārkāpumu), nepilngadība (personu neizdod, ja tā vēl nav sasniegusi vecumu, kad 

aizturēšanas valstī iestājas kriminālatbildība) un amnestija (personu neizdod, ja valsts, kurā 

persona aizturēta, būtu varējusi uzsākt tiesvedību pret personu un minētajā valstī attiecīgajam 

nodarījumam piemēro amnestiju). Fakultatīvie atteikuma iemesli ir tiesu iestāžu kompetencē, 

tā, piemēram, nodošanu var atteikt, ja daļa no noziedzīgajām darbībām, par ko izdots EAO, 

izdarītas valstī, kurā persona aizturēta, un šajā valstī par šīm darbībām ierosinās 

kriminālvajāšanu.  

Analizējot EAO ieviešanas rezultātus un ar to saistītas problēmas ES dalībvalstīs, 

vairāku publikāciju autori atzīmē, ka sākuma periodā tika novērots zems savstarpējās 

dalībvalstu uzticēšanas līmenis, kas daļēji ir skaidrojams ar dalībvalstu atšķirībām šīs sfēras 

tiesiskā regulējumā
447

. Lai izvērtētu EAO īstenošanu ES dalībvalstīs jau 2005. un 2007.gadā 

tika veikts tā agrīnais monitorings. 2005.gadā tiesās tika pieņemti 6900 EAO, kas ir divreiz 

vairāk nekā 2004.gadā; 1770 personas tika izsludinātas meklēšanā un apcietinātas, turklāt, no 
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tām 1532 (86%) tika nodotas dalībvalstīm, kas izsniedza EAO. 2007.gadā EAO skaits pieauga 

līdz 9413, no tiem visbiežāk orderi izsniedza Francijā, Vācijā un Polijā. Apcietināto personu 

skaits 2007.gadā pieauga līdz 3368, no tām 2067 (62%) personas tika izsniegtas EAO 

izsniegušām valstīm. Vislielākais izdoto personu skaits tika reģistrēts Lielbritānijā un Somijā, 

savukārt, vismazākais – Spānijā un Polijā. Jāpiezīmē, ka Latvija un Lietuva pilnībā izpildīja 

EAO prasības personu izdošanā, kaut gan, šo personu skaits nebija liels
448

. Pretstatā, Īrija un 

Luksemburga izsniedza tikai pusi no izdošanai pieprasītām personām – 50.5 un 52.9%, 

attiecīgi. Apkopojot 2004.-2007.gada EAO piemērošanas pieredzi ES Komisija secināja, ka 

sākuma etapa EAO piemēšanas praksi var raksturot kā eksperimentālo, tajā netika iesaistītas 

visas ES dalībvalstis, jo 2005.-2006.gadā dalībvalstīm bija jāpanāk nacionālo tiesību aktu 

atbilstību ES Padomes Pamatlēmumam par Eiropas apcietinājuma ordera pieņemšanu. Tomēr, 

jau 2007. gadā situācija ir uzlabojusies un EAO izpilde notika visā ES teritorijā
449

. 

Dalībvalstis laikposmā no 2005. gada līdz 2009. gadam ir izdevušas 54 689 EAO, kā rezultātā 

ir nodotas 11 630 personas. Minētajā laikposmā apcietināšanas orderis ir ievērojami 

paātrinājis personu nosūtīšanu starp ES valstīm. Izdošanas procedūras ilgums, kas pirms 

apcietināšanas ordera ieviešanas vidēji bija viens gads, ir samazinājies līdz 16 dienām, ja 

persona piekrītusi nodošanai, vai līdz 48 dienām, ja tā nepiekrīta
450

. 

Profesore K. Strada-Rozenberga, izvērtējot EAO pārņemšanu, atzīmēja, ka Latvijā tika 

veiktas nepieciešamas izmaiņas nacionālajos tiesību aktos, lai ieviestu un īstenotu EAO
451

. 

Var arī piebilst, ka Latvijā EAO procedūra tika integrēta KPL kā izdošanas procedūra ar savu 

speciālo kārtību
452

. 

2011.gadā tika apkopota informācija par EAO piemērošanas praksi ES dalībvalstīs 

laika posmā no 2005. gada līdz 2009. gadam un izteikti priekšlikumi novērst nepilnības 

gadījumos, kad valstu tiesību akti nav pilnībā saderīgi ar pamatlēmumu par EAO izveidi; lūgt 
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dalībvalstis nodrošināt EAO neizdošanu maznozīmīgu nodarījumu gadījumā saskaņā ar 

vadlīnijām, kas izklāstītas apcietināšanas ordera rokasgrāmatā, tajā skaitā valstīs, kurās 

krimināllietas ierosināšana ir obligāta; veikt policijas, tiesu iestāžu darbinieku un juridisko 

profesiju pārstāvju mācības par apcietināšanas orderi, lai nodrošinātu saskaņotu un efektīvu 

ordera izmantošanu un uzlabotu informētību par jaunajiem ES procesuālo tiesību aizsardzības 

pasākumiem; mudināt dalībvalstis īstenot pasākumus saistībā ar sodu izpildes nodošanu un 

aizmuguriskiem spriedumiem; uzlabot statistikas datu vākšanu par apcietināšanas orderi; 

uzraudzīt apcietināšanas ordera darbību un turpināt pasākumus procesuālo tiesību 

uzlabošanai
453

. 

2003. gadā Hāgā tika izveidota centrālā koordinējošā struktūra Eurojusts, kuras mērķis 

ir ES dalībvalstu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas iestāžu sadarbības sekmēšana, tai skaitā 

arī EAO piemērošanas jomā. Tā, Eirojusta 2014. gada zinojumā  tika iekļauta statistiskā 

informācija par reģistrētas lietu sakarā ar EAO izpildi laika posmā no 2007.gada līdz 

2013.gadam, proti: 2007.gadā – 218, 2008.gadā – 237, 2009.gadā – 256, 2010.gadā – 280, 

2011.gadā – 263, 2012.gadā – 259, un 2013.gadā – 217 lietas
454

. Savukārt, Eirojusta 2010. 

gada pārskatā tika atzīmētas atsevišķas praktiskās problēmas saistībā ar EAO:  

1) informācijas trūkums vai neskaidrība, grūtības ar dokumentu oriģinālu iegūšanu, 

trūkums par laiku, kuru konkrētā persona jau ir pavadījusi apcietinājumā;  

2) atsevišķos gadījumos ordera izdevēja valsts neuzticēšanos ordera izdevējas 

iestādes lēmumam vai atšķirīgu izpratni par Pamattiesību hartas 49.3. pantā 

noteiktā samērīguma principa piemērošanu;  

3) nekvalitatīvi vai neprecīzi EAO tulkojumi, tā, piemēram, izvēlei starp terminiem 

„apsūdzētais” vai „aizdomās turētajs” var būt tālejošas sekas attiecībā uz EAO 

izpildi;  

4) aizmuguriska tiesvedība, kas aktualizēja jautājumu par to, vai EAO tiek izdots 

apsūdzības izvirzīšanas vai soda izpildes nolūkā, ņemot vērā, ka EAO ietveramā 

informācija atšķiras atkarībā no tā, vai orderis izdots apsūdzības izvirzīšanas vai 

soda izpildes nolūkā. Toreiz tika norādīts, ka situācija varētu uzlaboties, 

dalībvalstīm ieviešot Eiropas Padomes 2009. gada 26. februāra Pamatlēmumu 
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2009/299/TI, ar ko tiek grozīts Pamatlēmums par EAO un nodošanas procedūrām 

starp dalībvalstīm, ieviešot jaunus noteikumus par aizmugurisku tiesvedību
455

;  

5) tiesību sistēmu atšķirības, kas saistītas ar anglosakšu un kontinentālās Eiropas 

tiesību sistēmu atšķirībām. Šādos gadījumos Eirojusts lielā mērā palīdzēja 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm panākt savstarpēju saprašanos un piedāvāja 

praktiskus risinājumus. Šīs problēmas atrisināt varētu palīdzēt Eiropas Kopienu 

Tiesas judikatūra, un konkrēti lietā C105/03 – t.s. Pupino lietā
456

 – noteiktais 

princips, kas paredz nacionālos tiesību aktus interpretēt Pamatlēmuma prasību 

kontekstā;  

6) nesamērīgums, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma relatīvi vieglais raksturs; 

notiesāšanas gadījumā piespriestais sods; laiks, kas pavadīts apcietinājumā, kamēr 

risinās ar EAO saistītās procedūras, augstas EAO izpildes izmaksas;  

7) specialitātes princips, proti, dalībvalstis atšķirīgi īsteno Pamatlēmuma par EAO 

27. pantu, kas attiecas uz apsūdzības izvirzīšanu par citiem nodarījumiem, kurus 

izdotā persona izdarījusi pirms tās izdošanas;  

8) valstspiederīgo atsūtīšana atpakaļ soda izciešanai pēc izdošanas;  

9) grūtības aizdomās turamā izdošanas praktiskā organizēšana
457

.  

Izvērtējot EAO piemērošanas praksi ES dalībvalstīs un ar to saistītas problēmas, 

pētniece O. Potjomkina
458

 iedala ES dalībvalstis šādās grupās: valstis, kas ir saskārušas ar 

konstitucionāla rakstura problēmām un izdarīja grozījumus savā Konstitūcijā, valstis, kas 

grozīja nacionālus tiesību aktus konstatēto pretrunu novēršanai, un valstis, kam nebija 

nepieciešami grozījumi, ieviešot EAO. Savukārt, pēc K. Stradas-Rozenbergas domām
459

 uz 

savstarpējās atzīšanas principu pamatotu instrumentu kodifikācija vai vismaz konsolidācija 

var tikt skatīta divos līmeņos – to normu kodificēšana, ar kurām šie instrumenti iedzīvināti 

nacionālajos tiesību aktos, un to kodifikācija/konsolidācija ES līmenī. Attiecībā uz pirmo 
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norādāms, ka Latvijā tas jau ir noticis, jo visi starptautiskās sadarbības jautājumi ir 

reglamentēti KPL.  

Noziedzības apkarošanai, novēršanai un atklāšanai dalība ES Latvijas kompetentajām 

iestādēm ir devusi plašākas sadarbības iespējas, tai skaitā, informācijas un labākās prakses 

apmaiņas jomā ar citu ES dalībvalstu dienestiem gan ES iniciatīvu ietvaros, gan divpusēji. 

Starptautisko sadarbību krimināltiesiskajā jomā regulē Kriminālprocesa likuma (KPL) „C” 

daļa. KPL 673.pants paredz, ka Latvija starptautiskās sadarbības jomā ārvalstij lūdz un 

nodrošina: personas izdošanā kriminālvajāšanai, tiesāšanai vai sprieduma izpildei, vai 

medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai; kriminālprocesa nodošanā; procesuālās 

darbības izpildē; ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa izpildē; sprieduma atzīšanā 

un izpildē; citos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos. Savukārt, krimināltiesiskā 

sadarbība ar starptautiskajām tiesām un starptautisko organizāciju izveidotajām tiesām un 

tribunāliem paredz personu nodošanu starptautiskajām tiesām, procesuālo palīdzību tām un 

starptautisko tiesu nolēmumu izpildi.  

Jāatzīmē, ka 01.07.2012. stājoties spēkā likumam „Grozījumi Kriminālprocesa 

likumā”
460

 tika izdarīti nozīmīgi strukturāli uzlabojumi KPL C daļā, un KPL tika iestrādāts EP 

2009. gada 26. februāra Pamatlēmums 2009/299/TI, ar ko tiek grozīts Pamatlēmums par EAO 

un nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm. Tādējādi, tika ieviesti jauni noteikumi par 

aizmugurisku tiesvedību prasībām, veicinot savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu 

attiecībā uz notiesātās personas prombūtnē (in absentia) pieņemtajiem nolēmumiem.  

Ziņas par starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu saņemšanu, nosūtīšanu, 

izpildes gaitu un personām, kuras skar starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgums, 

reģistrē informācijas sistēmā
461

. Jāatzīmē, ka TM kopā ar Ģenerālprokuratūru, no Latvijas 

puses, piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā krimināllietās (ETSTK). ETSTK darbība ir 

vērsta uz informācijas un viedokļu apmaiņu starp ES dalībvalstīm krimināltiesiskās 

sadarbības ietvaros, tiešu kontaktu dibināšanu starp ES dalībvalstu kompetento institūciju 

amatpersonām, kā arī tiesiskās palīdzības lūgumu nosūtīšanu un izpildi. Turklāt tās sniedz 

ieskatu par ES dalībvalstu likumdošanu saistībā ar ES dokumentu ieviešanu katrā dalībvalstī. 

TM minētā tīkla ietvaros veic korespondenta funkcijas, sniedzot informāciju par Latvijas 

dalību tiesiskajā sadarbībā krimināllietās, viedokli par tiesiskās sadarbības aktuālākajiem 
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jautājumiem, par palīdzību citu valstu kontaktpunktiem un korespondentiem par kārtību, kā 

Latvijā tiek realizēta tiesiskā sadarbība
462

.  

Vienu no starptautiskās krimināltiesiskas sadarbības veidiem – personas izdošanu 

reglamentē KPL četrpadsmitā sadaļa. Personas izdošana Latvijai no ES dalībvalsts 

reglamentēta KPL 691. pantā, kurš nosaka, ka tā notiek, pamatojoties uz Ģenerālprokuratūras 

pieņemtu lēmumu par EAO izdošanu. Analizējot Latvijas Ģenerālprokuratūrā apkopoto 

statistiku, var atzīmēt, ka ar 2011. gadu Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības 

nodaļas prokurori sāka pieņemt EAO, un 2011. gadā tādi tika pieņemti 210, bet 2012.gadā - 

jau 252. Savukārt 2012. gadā minētajā Ģenerālprokuratūras nodaļā izskatīti un izlemti 595 

lūgumi par personas izdošanu, tranzītu un izsludināšanu starptautiskajā meklēšanā. Turklāt 

2011. gadā Ģenerālprokuratūra no 35 valstīm kopā saņēmusi 815 lūgumus par tiesiskās 

palīdzības sniegšanu. Visvairāk lūgumu tiek saņemts no Krievijas - 110, Vācijas – 102, 

Baltkrievijas – 52, Lietuvas – 52, Igaunijas – 49. No pārējām valstīm saņemto lūgumu skaits 

ir no viena līdz 30. Savukārt Latvijas Republikas Prokuratūra 289 reizes griezusies ar šādu 

lūgumu 48 valstīs
463

. Savukārt, 2012.gadā Latvijas Ģenerālprokuratūra saņēmusi 872 tiesiskās 

palīdzības lūgumus no 38 valstīm, kas ir par 7% vairāk nekā iepriekšējā gadā, liecina 

prokuratūras apkopotie dati. No tiem 109 tiesiskās palīdzības lūgumi pērn saņemti no 

Lietuvas, 89 - no Vācijas, 65 - no Igaunijas, 55 - no Krievijas, bet 46 - no Polijas. No pārējām 

valstīm saņemto lūgumu skaits ir no viena līdz 31. Tikmēr Latvija 2012.gadā 356 reizes 

vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem 50 dažādās valstīs: 64 reizes vērsusies Krievijā, 50 

reizes - Igaunijā, 43 - Lietuvā, 32 - ASV, bet 31 reizi – Baltkrievijā; pārējām valstīm nosūtīto 

lūgumu skaits svārstās no viena līdz 20. 2012. gadā Latvijas Ģenerālprokuratūrā no 12 valstīm 

ir saņemti 46 lūgumi par kriminālprocesu pārņemšanu. Visvairāk šādu lūgumu saņemts no 

Vācijas un Lietuvas - no katras pa 15. Savukārt Latvijas prokuratūra pati lūgusi piecas 

ārvalstis pārņemt septiņus kriminālprocesus
464

. Statistikas datu analīze liecina par Latvijas 

Ģenerālprokuratūras darba apjoma palielināšanos starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības 

jomā.  

KPL nosaka, ka Eiropas apcietinājuma lēmums (EAL) ir ES dalībvalsts tiesu varas 

institūcijas nolēmums, kas pieņemts, lai cita dalībvalsts izdotu personu kriminālvajāšanas 

uzsākšanai vai veikšanai vai ar brīvības atņemšanu saistīta soda izpildīšanai. Jāatzīmē, ka 

KPL EAO ir dēvēts par EAL, tādēļ promocijas darbā tika izmantota divējāda terminoloģija. 
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Personas izdošana ES dalībvalstij reglamentēta KPL 714.pantā, kas nosaka, ka personu, kura 

atrodas Latvijas teritorijā, var izdot kriminālvajāšanas uzsākšanai un veikšanai, tiesāšanai vai 

sprieduma izpildei ES dalībvalstij, ja attiecībā uz šo personu ārvalstī pieņemts EAL un ir šā 

likuma 696. pantā minētais izdošanas pamats, proti, ja saņemts pagaidu apcietinājuma lūgums 

vai ārvalsts lūgums izdot šo personu par nodarījumu, kas saskaņā ar Latvijas un ārvalsts 

likumiem ir noziedzīgs, turklāt kriminālvajāšanai vai tiesāšanai personu var izdot par 

nodarījumu, par kura izdarīšanu paredzēts brīvības atņemšanas sods, kura maksimālā robeža 

nav mazāka par vienu gadu, vai bargāks sods, ja starptautiskajā līgumā nav noteikts citādi. 

Savukārt sprieduma izpildei personu var izdot valstij, kura taisījusi spriedumu un notiesājusi 

personu ar sodu, kas saistīts ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par četriem mēnešiem. 

Ja izdošanu lūdz par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, bet par kādu no tiem izdošanu 

nevar piemērot, jo tas neatbilst nosacījumiem par iespējamo vai piespriesto sodu, personu var 

izdot arī par šo noziedzīgu nodarījumu. Ja personu izdod par šā likuma 2.pielikumā 

„Nodarījumi, par kuriem personu izdod ES dalībvalstij, nepārbaudot, vai tie it noziedzīgi 

saskaņā ar Latvijas likumiem” minētu nodarījumu un ja par tā izdarīšanu EAL pieņēmušajā 

valstī ir paredzēts brīvības atņemšanas sods, kura maksimālā robeža nav mazāka par trim 

gadiem, pārbaudi par to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, neveic. 

Būtiski atzīmēt, ka gadījumos, kad ārvalstī EAL pieņemts par Latvijas pilsoni, tad šīs 

personas izdošana notiek ar nosacījumu, ka persona pēc tās notiesāšanas tiek nodota atpakaļ 

Latvijai tai piespriestā brīvības atņemšanas soda izciešanai. Latvija pieņem izpildīšanai EAL 

latviešu vai angļu valodā. 

Pēc EAL saņemšanas Ģenerālprokuratūra, organizē tā pārbaudi (KPL 716.pants).  Šo 

pārbaudi prokurors veic šā likuma 704.pantā noteiktajā kārtībā, noskaidrojot, vai pastāv 

personas izdošanas pamats un vai nepastāv personas izdošanas atteikuma iemesli, kas noteikti 

šā likuma 714.pantā. Ja persona piekrīt izdošanai, pārbaudi pabeidz 10 dienu laikā no EAL 

saņemšanas dienas. Ja vienlaicīgi saņēmti izdošanas lūgumi un EAL attiecībā uz vienu un to 

pašu personu – šo lēmumu pārbaudi apvieno vienā procesā, ja vien nav pieņemts lēmums par 

personas izdošanu vai par atteikšanos personu izdot. Izskatot vienlaikus saņemtos lūgumus 

par personas izdošanu un, izlemjot jautājumu par to, kurai valstij dodama priekšrocība, vērā 

ņem nodarījuma smagumu, tā izdarīšanas vietu, laiku un lūgumu saņemšanas secību. 

 Jāņem vērā, ka personas izdošana varētu būt atteikta, ja noziedzīgs nodarījums pilnībā 

vai daļēji izdarīts Latvijas teritorijā; persona Latvijā tiek turēta aizdomās, apsūdzēta vai tiesāta 

par to pašu noziedzīgu nodarījumu; Latvijā ir pieņemts lēmums neuzsākt vai izbeigt 

kriminālprocesu par to pašu noziedzīgu nodarījumu; saskaņā ar Latvijas likumu par to pašu 

noziedzīgu nodarījumu personu nevar saukt pie kriminālatbildības, notiesāt vai izpildīt tai 
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sodu sakarā ar noilgumu; nodarījums izdarīts ārpus EAL pieņēmušās valsts teritorijas, un tas 

saskaņā ar Latvijas likumu nav noziedzīgs. Personas izdošana nav pieļaujama, ja saskaņā ar 

Latvijas likumu par šo nodarījumu personu nevar saukt pie kriminālatbildības, tiesāt vai sodīt 

sakarā ar amnestiju; persona par to pašu noziedzīgo nodarījumu ir notiesāta un izcietusi vai 

izcieš sodu kādā no ES dalībvalstīm vai šo sodu vairs nevar izpildīt; persona saskaņā ar 

Latvijas likumu nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība; tiek prasīta 

Latvijas pilsoņa izdošana ES dalībvalsts piespriestā soda izpildei. 

ES dalībvalstij izdodamajai personai ir šādas tiesības: zināt, kas un par ko lūdz tās 

izdošanu; lietot tai saprotamu valodu; sniegt paskaidrojumus sakarā ar izdošanu un piekrist 

vai nepiekrist izdošanai; pieteikt lūgumus, tai skaitā, par vienkāršoto izdošanu; iepazīties ar 

visiem pārbaudes materiāliem; uzaicināt advokātu juridiskās palīdzības saņemšanai un tikties 

ar advokātu sarunas konfidencialitāti nodrošinošos apstākļos; saņemt attiecīgajā tiesas 

apgabalā praktizējošo advokātu sarakstu, kā arī bez maksas izmantot telefonu advokāta 

uzaicināšanai; pieprasīt, lai par aizturēšanu paziņo viņa tuviniekam, mācību iestādei vai darba 

devējam, tiesības tikt sauktai pie kriminālatbildības un tiesātai tikai par tiem noziedzīgiem 

nodarījumiem, par kuriem tā tiek izdota, izņemot šā likuma 695.panta otrajā daļā paredzētos 

gadījumus.  Turklāt ārvalstniekam ir paredzētas tiesības pieprasīt, lai par aizturēšanu tiek 

informēta viņa valsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība. Jāatzīmē, ka KPL 715.panta 

1.daļa paredz tādu izdodamas personas tiesību izraksta izsniegšanas kārtību, kā to nosaka šā 

likuma 698.panta 3.daļa, proti „aizturētājs informē izdodamo personu un izsniedz tai izrakstu 

no šā likuma 698.panta par izdodamajai personai noteiktajām tiesībām, un par to tiek izdarīta 

atzīme aizturēšanas protokolā”.  

Jāatzīmē, ka Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 

2013. gada 9.aprīļa lēmumā lietā Nr. SKK-97/2013 tika uzsvērts, ka apsūdzēta saukšanai pie 

kriminālatbildības un tiesāšanai par to noziedzīgu nodarījumu, par kuru šī persona nebija 

izdota, jāsaņem izdevējas valsts piekrišana kriminālvajāšanai un tiesāšanai
465

. Lai 

implementētu KPL 2013.gada 23.oktobra Direktīvu 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta 

palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, pat tiesībām uz to, kā pēc 

brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām kam ir atņemta brīvība, sazināties 

ar trešām personām un konsulārajām iestādēm
466

. Šīs direktīvas pārņemšanas termiņš ir 
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2016.gada 27.novembris. Šīs direktīvas nostādnes ir saskaņā ar Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas normām, un īpaši tās 4., 6., 7., 47. un 48. pantos paredzēto, kā arī balstās 

uz ECK 3., 5., 6. un 8. pantu, kā tos ir interpretējusi ECT, nepārtraukti nosakot standartus 

tiesībām uz advokāta palīdzību un paredzot, ka taisnīgam procesam ir nepieciešams, lai 

aizdomās turētais vai apsūdzētais varētu saņemt visu pakalpojumu klāstu, kas ir konkrēti 

saistīti ar juridisko palīdzību. Šajā ziņā aizdomās turēto vai apsūdzēto advokātiem būtu jāspēj 

bez ierobežojumiem nodrošināt aizstāvības pamataspektus
467

. Atsaucoties uz TM Civiltiesību 

departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību juriskonsultes I. Lepiksones pausto viedokli, 

jāatzīmē, ka direktīvu kvalitatīva pārņemšana nozīme apzinaties, ka valstij ir pienākums ne 

tikai pret ES, bet arī pret sabiedrību
468

. Savukārt, profesore K. Strada-Rozenberga uzsvēr, ka 

ir pilnīgi sapratama katras valsts vēlme saglabāt savas tiesiskās tradīcijas, efektīvi darbojošos 

kriminālprocesuālos institūtus, procesuālo kārtību, kāda ir atzīta par veicināmu, līdz ar to 

katra starptautiskā, nacionālajā likumdošanā ieviešama instrumenta izveidošana un ieviešana 

ir kompromisu ceļš, kurā katras valsts pārstāvjiem ir jābūt spējīgiem aizstāvēt savu pozīciju 

pietiekami aktīvi un droši
469

.  

Izdodamajai personai līdz izdošanas lūguma pārbaudes pabeigšanai nodrošina EAL 

rakstveida tulkojumu tai saprotamā valodā. Šī likuma norma ir saistama ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes direktīvas 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu 

kriminālprocesā
470

 ieviešanu KPL, attiecīgi veicot tajā grozījumus
471

.  Jāatzīmē, ka pirms šo 

grozījumu pieņemšanas attiecībā uz procesu par EAL izpildi KPL neparedzēja pienākumu 
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nodrošināt personai EAL tulkojumu, bet paredzēja tiesības lietot tai saprotamu valodu, kas 

nozīmēja, ka personai bija jānodrošina mutisks tulkojums
472

. 

Izdodamā persona savu piekrišanu izdošanai un atteikšanos no tiesībām tikt sauktai pie 

kriminālatbildības un tiesātai tikai par tiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā tiek 

izdota, apliecina prokuroram advokāta klātbūtnē, un par to tiek rakstīts protokols. Ja izdodamā 

persona ir Latvijas pilsonis, tai ir tiesības atteikties no tiesībām, kas garantē, ka Latvijas 

pilsoni pēc tā notiesāšanas ES dalībvalstī nodod atpakaļ Latvijai piespriestā soda izciešanai; ja 

Latvijas pilsonis neatsakās no šādām tiesībām, Ģenerālprokuratūra lūdz minēto garantiju EAL 

pieņēmušajai valstij; ja izdodamā persona iepriekš netika informēta, ka pret to uzsākts 

kriminālprocess ES dalībvalstī un nolēmums pieņemts tās prombūtnē (in absentia), šī persona 

var lūgt, lai tai izsniedz sprieduma kopiju, bet šis lūgums nekavē personas izdošanu. 

EAL izpildes termiņa tecējums attiecībā uz personu, kurai ir kriminālprocesuālā 

imunitāte, sākas no brīža, kad šī persona likumā noteiktajā kārtībā zaudējusi šo imunitāti.  

Atskatoties vēsturē, jāsecina, ka noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas izdošanas 

intitūta izveide ir tā ilgstošas attīstības rezultāts. Sākotnēji personu izdošana netika uzskatīta 

par patstāvīgu tiesību institūtu un netika pieskaitīta pie valstu sadarbības veidiem noziedzības 

apkarošanā. Noziedzīgo nodarījumu izdarījušo personu izdošanas institūta izveidi tiesību 

zinātnes pētnieki saista ar starptautisko tiesību kā strarpvalstu attiecību regulatora rašanos
473

. 

Viduslaiku periodā valstu sadarbība personu izdošanas sfērā ievērojami paplašinās. Tā tiek 

izmantota, lai tiktu gala ar politiskiem pretiniekiem, kā arī katoļu Romas baznīcas ciņā ar tās 

ienaidniekiem. 18.gadsimta sākumu raksturo strarpvalstu attiecību intensifikācija apskatāmajā 

jomā. Tad arī Francija pirmo reizi tika pielitots termins extradition, lai apzīmētu personu 

izdošanu citai valstij. Pakāpeniski Eiropā rodas nepieciešamība pēc valstu līgumisko attiecību 

nodibināšanas personu izdošānas sfērā, kā arī to universializācijas un sakārtošanas. Jāatzīmē, 

ka pirmais nacionālais personu izdošanu reglamentējošs tiesību akts tika pieņemts Beļģijā 

1833.gadā. Attīstoties satiksmes līdzekļiem, pieaugot personu migrācijai, arvien aktuālāka 

kļūst starptautiskā sadarbība noziedzības apkarošanas jomā. Mūsdienās ekstradicijas institūts 

ir kļuvis par komplekso, starpdisciplināro institūtu noziedzības apkarošanai
474

.  
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Atsaucoties uz kriminālprocesa tiesību pētnieku I. Bulgakovas un J. Ievīša viedokli var 

teikt, ka izdošana ir viena no centrālajām problēmām starptautiskajās krimināltiesībās un 

kriminālprocesā
475

. Juridiskajā literatūrā ir izteikti vairāki viedokļi par izdošanas institūta 

tiesisko izcelsmi. Izdošana var būt uzskatīta par izteikti administratīvo jautājumu, ja lēmumu 

pieņem valdība vai cita iestāde, nevis tiesa, vai par starptautisko krimināltiesību sistēmas 

atsevišķu institūtu, norādot uz visu materiālo normu komplekso apvienošanu. Tomēr pamatā 

izdošana tiek skatīta kriminālprocesuālajā plāksnē, jo satur kriminālprocesuālā institūta 

pazīmes – izdošanas procesā tiek lemts par personas, kura izdarīja noziedzīgo nodarījumu, 

izdošanu citai valstij, vienlaikus ievērojot noteiktas procesuālas garantijas. Arī ECT praksē ir 

atzīts, ka tieši izdošanas procesā ir jānodrošina izdodamajai personai cilvēktiesību 

aizsardzības garantijas
476

. Jāatzīmē, ka KPL tika ietverta diferencēta pieeja starptautiskāja 

krimināltiesiskājā sadarbībā izmantojamo kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu tiesiskājam 

regulējumam, paredzot atšķirīgu kārtību to piemērošanai ES dalībvalstīm un citām valstīm, arī 

tika pētīts šīs promocijas darba apakšnodaļas ietvaros.  

ES dalībvalstij izdodamās personas aizturēšana un apcietināšana (KPL 717. pants) ir 

kopā reglamentētas vienā pantā. ES dalībvalstij izdodamās personas aizturēšana notiek KPL 

699. pantā paredzētajā kārtībā, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka persona citas valsts 

teritorijā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēta izdošana, vai ja par šo 

personu ir pieņemts EAL, vai starptautiskās meklēšanas sistēmā ievietots paziņojums par šāda 

lēmuma esamību. Komentējot KPL 717.panta tiesisko regulējumu profesore K.Strada-

Rozenberga uzsvēr, ka šajā tiesību normā nekas nav minēts par to, vai citi drošības līdzekļi 

nespēj nodrošināt personas izdošanu un tās neizvairīšanos no procesa. Lai arī tas izriet no 

vispārējām Latvijas likumos iekļautām nostājām par apcietinājumu, kā izņemuma piespiedu 

līdzekli, tomēr, tiešas norādes neesamība rada draudus tam, ka apcietinājums šajā  gadījumā 

tiks uzskatīts par vienīgo iespējamo drošības līdzekli
477

. Jāuzsvēr, ka ECK 5.panta kontekstā 

un tajā reglamentēto aizturēšanas pamatu klāsta par likumīgu tā uzskatama, ja veikta 

izdošanas nolūka
478

. 
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Jāatzīmē, ka starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā starp valstīm, kas nav ES 

dalībvalstis, piemērojams ar brīvības atņemšanu saistītais piespiedu līdzeklis - personas 

aizturēšana izdošanas nolūkā (KPL 699. pants).  Saskaņā ar šī panta regulējumu, izmeklētājs 

vai prokurors var aizturēt personu līdz 72 stundām izdošanas nolūkā, ja ir pietiekams pamats 

uzskatīt, ka tā citas valsts teritorijā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēta 

izdošana, vai ja ārvalsts izsludinājusi tās meklēšanu un iesniegusi pagaidu apcietināšanas vai 

izdošanas lūgumu. Sastādīto aizturēšanas protokolu paraksta aizturētājs un izdodamā persona. 

Aizturētājs informē izdodamo personu un izsniedz tai izrakstu no KPL 698. panta par 

izdodamajai personai noteiktajām tiesībām, un par to tiek izdarīta atzīme aizturēšanas 

protokolā. Par personas aizturēšanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā informē 

Ģenerālprokuratūru, nosūtot tai personas aizturēšanas dokumentus. Ģenerālprokuratūra 

informē valsti, kura izsludinājusi personas meklēšanu. Ja 72 stundu laikā no personas 

aizturēšanas brīža netiek piemērots pagaidu vai izdošanas apcietinājums, aizturētā persona 

atbrīvojama vai piemērojams kāds cits drošības līdzeklis.  

Jānorada, ka salīdzinot šo abu aizturēšanas veidu tiesisko regulējumu, būtiskas 

atšķirības nav noteiktas. KPL 717.pants, regulējot ES dalībvalstij izdodamās personas 

aizturēšanu, paredz to veikt saskaņā ar KPL 699.pantā paredzēto kārtību.  

ES dalībvalstij izdodamās personas apcietināšana reglamentēta KPL 717.panta 2. un 

3. daļā, kuras nosaka, ka šo piespiedu līdzekli piemēro šā likuma 701.pantā noteiktajā kārtībā, 

proti, par izdošanas apcietinājumu lemj tiesnesis tiesas sēdē, piedaloties prokuroram, 

izdodamai personai un advokātam, ja viņš piedalās. Tiesnesis pieņem motivētu lēmumu, kas 

nav pārsūdzams. Izdošanas apcietinājumu piemēro uz 80 dienām no personas aizturēšanas 

dienas. Gadījumā, ja izdodamā persona Latvijā ir apcietināta vai izcieš tai piespriesto sodu par 

cita noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izdošanas apcietinājuma termiņu skaita no personas 

atbrīvošanas brīža. Tiesa izņēmuma gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl vienu reizi uz 30 

dienām. Ģenerālprokuratūra informē EAL pieņēmušās valsts kompetento iestādi par lēmuma 

izpildes aizkavējuma iemeslu. Jāatzīmē, ka analizējot KPL 701.pantā ietvērto regulējumu 

attiecībā uz pagaidu apcietinājuma piemērošanu, var redzēt, ka šī panta 1.daļa nosaka, ka par 

pagaidu apcietinājuma piemērošanu lēmj tiesnesis tiesas sēdē. Savukārt, KPL 700.pants, kas 

reglamentē pagaidu apcietinājuma piemērošanas pamatu, tā 2.daļā paredz ierosinājuma par 

pagaidu apcietinājuma piemērošanu iesniegšanu izmeklēšanas tiesnesim, kura darbības 
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teritorijā persona aizturēta vai atrodas Ģenerālprokuratūra. Visbeidzot, KPL 717.panta 2.daļa 

satur šādu regulējumu – „pārbaudes izdarītājs ierosinājumu par izdošanas apcietinājuma 

piemērošanu un EAL iesniedz rajona (pilsētas) tiesai, kuras darbības teritorijā persona 

aizturēta vai atrodas Ģenerālprokuratūra.” Šajā gadījumā rodas neizpratne par to, kura 

tiesneša - rajona (pilsētas) tiesas tiesneša vai izmeklēšanas tiesneša - kompetencē tad ir lemt 

par izdošanas apcietinājuma paredzēta KPL 717.pantā piemērošanu. Persona jāatbrīvo no 

apcietinājuma, ja tā nav pārņemta 10 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tās 

izdošanu, vai no dienas, par kuru panākta vienošanās ar ES dalībvalsts kompetento tiesu varas 

institūciju.  Ģenerālprokuratūra var vienoties par citu personas nodošanas laiku, ja pieņemts 

lēmums atlikt personas izdošanu. Jāpiemin, ka pēc lēmuma pieņemšanas par personas 

izdošanu Ģenerālprokuratūra var atlikt attiecīgās personas izdošanu ES dalībvalstij Latvijā 

iesākta kriminālprocesa pabeigšanai vai piespriestā soda izciešanai, kā arī nopietnu humānu 

iemeslu dēļ, ja ir pamatots iemesls domāt, ka izdošana konkrētajā situācijā acīmredzami 

apdraudētu personas dzīvību vai veselību. Citos gadījumos pēc savstarpējas vienošanas ar 

EAL pieņemšanas dalībvalsti persona var tikt nodota uz laiku. Analizējot likumdevēja pieeju 

profesore K.Strada-Rozenberga uzsvēr, ka, ja Latvijas „vietējā” procesā lēmumu par 

apcietinājuma piemērošanu var pārsūdzēt, tad savstarpējās sadarbības procesā ietvarā 

pieņemtu lēmumu par pirmsizdošanas apcietinājumu pārsūdzēt nevar. Viņa arī norāda, ka 

viedokļi par šādas atšķirīgas pieejas pastāvēšanu ir pretrūnīgi - pastāv uzskati, ka nebūtu 

attaisnojams atšķirīgs procesuālo garantiju mehānisms atkarībā no tā, vai kāda darbība tiek 

veikta t.s. „vietējā” procesā, vai izpildot kādas ārvalsts lūgumu, tomēr, piebilst profesore, ir 

arī viedokļi, ka šādu atšķirību pastāvēšana ir attaisnojama un ļauj šīs domas piekritējiem 

izteikt priekšlikumu normas par starptautisko krimināltiesisko sadarbību iekļaut atsevišķā 

likumā
479

. Promocijas darba autore uzskata, ka likumdevēja pieeja neparedzot izdodamajai 

personai tiesības pārsūdzēt pieņemto lēmumu par apcietinājuma piemērošanu nav atbalstama, 

tā liedzot personai būtiskas procesuālās garantijas un radot atšķirīgu pieeju pret personām. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, būtu izsakams priekšlikums KPL reglamentēt izdodamas 

personas tiesības pārsūdzēt pieņemto lēmumu par apcietinājuma piemērošanu, grozot KPL 

701.panta 2.daļu, to izsakot šādi: „tiesnesis, uzklausījis prokuroru, izdodamo personu un 

aizstāvi, ja viņs piedalās tiesas sēdē, pieņem motivētu lēmumu, un papildināt KPL 701.pantu 

ar 2.
1 

daļu šādā redakcijā: persona, kurai piemērots apcietinājums, vai tās aizstāvis septiņu 

dienu laikā pēc tam, kad saņemta lēmuma par apcietinājuma piemērošanu kopija var iesniegt 

                                                           
479  Strada-Rozenberga K. Starptautiskā sadarbība krimināltiesiskajā jomā. Savstarpējās atzīšanas princips 

starptautiskajā kriminālprocesuālajā sadarbībā Eiropas Savienības telpā – teorija un prakse / Kriminālprocess. 

Raksti 2005-2010 / Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2010. - 825. lpp. 
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sūdzību par izmeklēšanas tiesneša lēmumu. Izmeklēšanas tiesnesis savu lēmumu kopā ar 

iesniegto sūdzību ne vēlāk kā nākamajā dienā nosūta apgabaltiesai. 

Jānorādā, ka personas izdošana ārvalstij, kas nav ES dalībvalsts, atšķiras no 

procedūras starp ES dalībvalstīm. Šajā gadījumā KPL paredz īpašus ar brīvības atņemšanu 

saistītus piespiedu līdzekļus, kurus piemēro personas izdošanas procedūrā. Tostarp ir pagaidu 

apcietinājums, kuru pēc ārvalsts lūguma līdz izdošanas lūguma saņemšanai var piemērot 

izdodamai personai izmeklēšanas tiesnesis pēc prokurora ierosinājuma, ja lūgumā par pagaidu 

apcietinājumu norādīts ārvalsts lēmums par personas apcietinājumu vai spēkā stājies 

spriedums attiecībā uz šo personu, kā arī tas, ka ārvalsts iesniegs izdošanas lūgumu un par 

kādu noziedzīgu nodarījumu tiks lūgta izdošana, sniegtas ziņas par izdodamo personu un ja 

nav zināmi apstākļi, kas izslēdz izdošanas iespējamību. KPL nosaka obligātu prasību 

prokuroram atbrīvot personu no pagaidu apcietinājuma gadījumos, kad: 40 dienu laikā nav 

saņemts izdošanas lūgums, vai; 40 dienu laikā nav piemērots izdošanas apcietinājums, vai; ir 

kļuvuši zināmi apstākļi, kas izslēdz izdošanas iespējamību. Personas atbrīvošana nerada 

šķēršļus tās atkārtotai apcietināšanai un izdošanai, ja lūgums par izdošanu tiek saņemts vēlāk. 

KPL 702. pants reglamentē, ka izdošanas apcietinājumu piemēro pēc tam, kad 

saņemts lūgums par personas izdošanu līdz ar: 1) ārvalsts lēmumu par šīs personas 

apcietinājumu vai spēkā stājušos spriedumu attiecībā uz konkrēto personu; 2) noziedzīga 

nodarījuma aprakstu vai lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības; 3) tā likuma 

panta tekstu, pēc kura persona saukta pie kriminālatbildības vai notiesāta, kā arī tā likuma 

panta tekstu, kurš regulē noilgumu; 4) ziņām par izdodamo personu. Ja izdodamā persona 

Latvijā ir apcietināta vai izcieš tai piespriesto sodu par cita noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, 

izdošanas apcietinājuma termiņu skaita no personas atbrīvošanas brīža, un tās nedrīkst 

pārsniegt vienu gadu, turklāt nedrīkst būt ilgāks par ārvalstī piespriesto soda termiņu, ja tas ir 

mazāks par vienu gadu, skaitot no aizturēšanas vai apcietinājuma piemērošanas brīža. Par 

izdošanas apcietinājuma piemērošanu lemj izmeklēšanas tiesnesis, un ierosinājuma 

izskatīšanas kārtībā ir analoģiskā lūguma par pagaidu apcietinājumu izskatīšanas kārtībai. Šeit 

jāpiezīmē, ka pagaidu apcietinājuma piemērošanu ierosina prokurors, attiecīgi iesniedzot 

tiesnesim ierosinājumu. KPL ir paredzēts, ka procesa virzītājs raksta ierosinājumu, ja 

kriminālprocesa mērķa sasniegšanai ir jāveic darbības, kuras nav viņa kompetencē vai kuru 

veikšanai ir nepieciešams kompetentas personas lēmums. Savukārt KPL 333.
1
 pantā ir 

noteikts, ka lūgumu procesā iesaistītā persona var iesniegt procesa virzītājam, vai likumā 

noteiktajos gadījumos, citai amatpersonai, kura pilnvarota veikt kriminālprocesuālu darbību 

savu vai citas personas tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanai. Šajā gadījuma jautājuma 

par procesuāla piespiedu līdzekļa piemērošanu izlemšana nav prokurora kompetencē, to 
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izlemj tiesnesis. Tas dod pamatu izvirzīt priekšlikumu, ka būtu nepieciešams grozīt KPL 702. 

panta 3. daļu, un to izteikt šādi: „Ierosinājumu par izdošanas apcietinājumu izskata tādā pašā 

kārtībā kā ierosinājumu par pagaidu apcietinājumu”. 

Būtiski atzīmēt, ka ECT vērtējumā, apcietinājums, kas veikts personas izdošanas 

nolukā, nozīmē, ka personai informācija var būt sniedzama ierobežotā apjomā
480

. Tomēr, 

jāatzīmē, ka ECK 5. panta 4. punkts ietver garantiju par aizturētai vai apcietinātai personai 

izsniedzamās informācijas apjomu – tādā apjomā, lai persona varētu vērsties tiesā brīvības 

atņemšanas likumības pārbaudei. Procesuālai garantijai – vērsties tiesā pēc aizturēšanas vai 

apcietināšanas likumības pārbaudes - ir jābūt vienkāršai, pieejamai un efektīvai
481

.   

ECK 5. panta 2.punktā ietverta prasība tiks ievērota, ja skaidrojumi apcietinātai 

personai tiks sniegti tai saprotamā valodā arī gadījumā, ja persona nesaprot lēmuma par 

apcietināšanu saturu valodas nezināšanas dēļ
482

. Ja tiek uzaicināts tulks, viņam jānodrošina 

tulkojuma kvalitāte un precizitāte
483

.   

ECT vērtējumā, ECK 5.panta 1.punkta „f” apakšpunkts nesatur prasību izdošanas 

apcietinājumu uzskatīt par pamatoti nepieciešamu līdzekli, piemēram, lai novērstu noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu u.c.. Šīs ECK normas pamatā ir personas izdošanas pasākumu 

veikšana. Turklāt izdošanas apcietinājuma mērķi neietekmē lūguma par personas izdošanu 

atbilstība nacionālajām tiesību normām vai ECK nosacījumiem
484

. Iepriekš minētā ECK 

reglamentēta tiesību norma netiks pārkāpta, ja personai brīvība tiek atņemta, viņu aizturot vai 

apcietinot, personas izdošanas procedūras periodā. Ja šī procedūra notiek neatbilstošā kārtībā, 
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brīvības atņemšana būs nepieļaujama
485

. Būtiski atzīmēt, ka ECK nenorāda uz apstākļiem, kas 

atļauj personas izdošanu; tāpat arī nenosaka pasākumus, kas ir veicami, līdz izdošana būs 

atļauta. Tomēr netipiski notikusi izdošana nav uzskatāma par ECK pārkāpumu pie 

nosacījuma, ka tā notiek uz attiecīgo valstu sadarbības pamata, ievērojot tiesisko kārtību
486

. 

Izdošanas apcietinājums atzistāms par tiesisku, ja tas ir pamatots un ir ievērota likumā 

noteiktā kārtība. Turklāt apcietinājuma vietai un personas turēšanas apstākļiem ir jāatbilst 

noteiktajiem standartiem.  Izdošanas apcietinājumu var piemērot tik ilgi, cik tas ir pamatoti 

nepieciešams
487

. Īpaši jāatzīmē, ka ECT ieskatā terorisma draudu gadījumā neviens no ECK 

5.panta 1.punkta apakšpunktiem nepieprasa panākt līdzsvaru starp personas tiesību uz brīvību 

un sabiedrības interesēm
488

.  

Jāatzīmē, ka Pamatlēmuma 2009/299/TI 2.  pants nosaka, ka, ja personu, kura ir 

notiesāta tās prombūtnē (in absentia), izdod citai valstij notiesātās personas prombūtnē (in 

absentia) piespriesta soda izpildei, un šī persona pārsūdzējusi nolēmumu, apcietinājumu līdz 

lietas atkārtotas izskatīšanas vai pārsūdzības pabeigšanai pārskata saskaņā ar izsniegšanas 

dalībvalsts tiesību aktiem vai nu regulāri, vai arī pēc attiecīgās personas lūguma. 

Ka norāda MK pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vadītāja 

vietnieks E. Plaksins
489

, EAO sistēma balstās uz ātrumu, operativitāti, savstarpējību, kā arī 

prezumpciju, ka visas ES dalībvalstis pastāv līdzīgi standarti attiecībā uz pirmstiesas 

kriminālprocesu un tajā pieejamām garantijām. Tomēr, EAO neparedz iespēju saņēmējvalstij 

izvērtēt jebkādus citus apsvērumus kā vien to, vai saņemtais pieprasījums atbilst 

pamatlēmumā noteiktajiem kritērijiem. Ņemot vērā, kā pirmstiesas apcietinājuma regulējums 

un arī apstākļi ES dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi, varētu rasties situācija, ka persona tiek nosūtīta 

uz citu valsti, kuras valodu tā nepārvalda un kur apcietinājumā šī persona ir spiesta pavadīt 

mēnešus vai pat gadus bez pieejas tiesiskās aizsardzības līdzeklim, kas ļautu grozīt piemēroto 

drošības līdzekli, bez iespējas sazināties ar tuviniekiem un bez juridiskās palīdzības, turklāt ja 
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šai ES dalībvalstij jau ir negatīva tiesvedības bilance ECT lietās par ECK 3. panta, 5. panta un 

6. panta pārkāpumiem. 

Gadījumā, kad rodas pamatota nepieciešamība ārvalstī uzsākto kriminālprocesu 

turpināt Latvijā, KPL 15.sadaļas 67.nodaļā ir reglamentēta tā pārņemšanas kārtība.  

Ja ārvalsts paziņo par savu nodomu iesniegt kriminālprocesa pārņemšanas lūgumu un 

lūdz piemērot pagaidu apcietinājumu pirms kriminālprocesa pārņemšanas lūguma 

saņemšanas, kompetentā iestāde vēršas pie izmeklēšanas tiesneša ar ierosinājumu apcietināt 

personu, līdz tiks izlemts jautājums par kriminālprocesa pārņemšanu, ja pastāv visi šādi 

nosacījumi: 1) lūgumā norādīts, ka ir iesniedzējas valsts izdots lēmums par apcietinājuma 

piemērošanu; 2) Latvijas KL par attiecīgo nodarījumu paredz brīvības atņemšanas sodu; 3) ir 

pamats uzskatīt, ka aizdomās turētais vai apsūdzētais izvairīsies no līdzdalības 

kriminālprocesā vai slēps pierādījumus. Apcietinātā persona ir atbrīvojama, ja: 1) 18 dienu 

laikā no aizturēšanas vai pagaidu apcietinājuma piemērošanas dienas nav saņemts 

kriminālprocesa pārņemšanas lūgums; 2) 15 dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas nav 

saņemti pievienojamie dokumenti; 3) 40 dienu laikā no aizturēšanas vai pagaidu 

apcietinājuma piemērošanas dienas nav pieņemts lēmums par drošības līdzekļa — 

apcietinājuma piemērošanu pārņemtajā kriminālprocesā; 4) pieņemts lēmums noraidīt lūgumu 

par kriminālprocesa pārņemšanu; 5) kriminālprocesa pārņemšana atsaukta; 6) kļuvuši zināmi 

apstākļi, kas izslēdz iespēju turēt personu apcietinājumā.  

No kriminālprocesa pārņemšanas lūguma saņemšanas brīža kompetentā iestāde var 

piemērot jebkuru procesuālo piespiedu līdzekli, kādu tā drīkstētu lietot arī bez ārvalsts lūguma 

saņemšanas, ja nodarījums būtu Latvijas jurisdikcijā. Visi piespiedu līdzekļi atceļami, ja tiek 

pieņemts lēmums par kriminālprocesa pārņemšanas lūguma noraidīšanu vai pārņemšana tiek 

atsaukta. 

Gadījumā, kad ir saņemts ārvalsts kriminālprocesa pārņemšanas lūgums, un ir pamats 

uzskatīt, ka persona, kura tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta nodarījuma izdarīšanā, 

izvairīsies no pirmstiesas kriminālprocesa vai tiesas vai traucēs patiesības noskaidrošanu lietā, 

kompetentā iestāde lūdz izmeklēšanas tiesnesi piemērot pagaidu apcietinājumu pēc 

kriminālprocesa pārņemšanas lūguma saņemšanas (KPL 733.pants). Personu ir jāatbrīvo no 

pagaidu apcietinājuma, ja: lūgums pārņemt kriminālprocesu nav izlemts 40 dienu laikā no 

aizturēšanas vai pagaidu apcietinājuma piemērošanas dienas; 40 dienu laikā no aizturēšanas 

vai pagaidu apcietinājuma piemērošanas dienas nav pieņemts lēmums par drošības līdzekļa - 

apcietinājuma piemērošanu pārņemtajā kriminālprocesā; pieņemts lēmums noraidīt lūgumu 

par kriminālprocesa pārņemšanu; kriminālprocesa pārņemšana atsaukta; vai kļuvuši zināmi 

apstākļi, kas izslēdz iespēju turēt personu apcietinājumā. Pagaidu apcietinājuma termiņu 

http://likumi.lv/doc.php?id=88966
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skaita no aizturēšanas brīža. Laiks, ko persona pavadījusi apcietinājumā citā valstī notikuša 

kriminālprocesa laikā, netiek ieskaitīts apcietinājuma termiņā Latvijā, bet tiek ieskaitīts soda 

termiņā.  Ja persona atrodas apcietinājumā kriminālprocesa pārņemšanas laikā, apcietinājuma 

termiņš skaitāms no LR valsts robežas šķērsošanas brīža, un viss laiks, ko persona pavadījusi 

pagaidu apcietinājumā Latvijā, ieskaitāms drošības līdzekļa termiņā. 

Aizturēšana, lai izlemtu jautājumu par pagaidu apcietinājumu (KPL 734.pants) – 

nozīmē, ka, kompetentā iestāde, uzskatot par nepieciešamu piemērot pagaidu apcietinājumu, 

var dot uzdevumu policijai aizturēt personu uz laiku līdz aiznākamās dienas pulksten 

divpadsmitiem nogādāšanai pie izmeklēšanas tiesneša; ja aizturētajai personai netiek 

piemērots pagaidu apcietinājums, šī persona atbrīvojama.  

Savukārt, KPL 735.pants reglamentē pagaidu apcietinājuma piemērošanas kārtību, 

tomēr likumā nav atrodama šī piespiedu līdzekļa defnicija. Ierosinājumu par pagaidu 

apcietinājumu un to pamatojošos materiālus izskata izmeklēšanas tiesnesis tiesas sēdē, kurā 

piedalās kompetentās iestādes pārstāvis, prokurors, apcietināmā persona un tās advokātu, ja 

viņš piedalās. 

Advokāta piedalīšanās likumā paredzētajos gadījumos, lai sniegtu personai juridisko 

palīdzību vai veiktu aizstāvību krimināltiesiskās sadarbības kontekstā, tiek reglamentēta šī 

likuma C daļas 677.pantā, kas nosaka, ka advokāts var sniegt juridisko palīdzību no brīža, kad 

persona tiek aizturēta vai apcietināta, vai citos šajā likuma daļā paredzētajos gadījumos, un 

viņam ir tiesības: tikties ar personu apstākļos, kas nodrošina sarunas konfidencialitāti; iesniegt 

pierādījumus un pieteikt lūgumus; saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā juridiskās 

palīdzības sniegšanai nepieciešamās ziņas. Tomēr, likums paredz, ka advokāta piedalīšanās ir 

obligāta noteiktajos gadījumos proti: ja tiesības uz aizstāvību ir nepilngadīgai vai ierobežoti 

pieskaitāmai personai; par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu; ja tas tiek 

turpināts sakarā ar pieteikumu par mirušas personas reabilitāciju; ja tiesības uz aizstāvību ir 

personai, kura garīga rakstura vai cita veselības traucējuma dēļ pati nespēj pilnībā izmantot 

savas procesuālās tiesības; ja tiesības uz aizstāvību ir analfabētam vai personai ar tik zemu 

izglītības līmeni, ka tā nevar pilnvērtīgi izmantot savas procesuālās tiesības. Aizstāvja 

piedalīšanās ir obligāta kriminālprocesā, kas notiek vienošanās procesa kārtībā no brīža, kad 

tiek uzsāktas pārrunas ar apsūdzēto par vienošanās slēgšanu. Iztiesāšanas laikā aizstāvja 

piedalīšanās ir obligāta, ja lieta tiek skatīta apsūdzētā prombūtnē (in absentia) vai bez 

apsūdzētā piedalīšanās, kā arī tad, ja iztiesāšana notiek atsevišķā lietvedībā izdalītā procesā 

par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa. 

No kriminālprocesa pārņemšanas brīža persona iegūst tādas pašas tiesības, kādas 

aizdomās turētajam vai apsūdzētajam ir Latvijā. 
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KPL 770.pantā reglamentēta ārvalstī notiesātās personas aizturēšana: TM var uzdot 

policijai aizturēt uz laiku līdz 72 stundām ārvalstī notiesāto personu, kura tajā notiesāta par 

tādu nodarījumu, par kādu būtu pieļaujama apcietināšana Latvijā notiekošajā procesā, ja: 

ārvalsts paziņo par savu nodomu lūgt tajā piespriestā brīvības atņemšanas soda izpildīšanu un 

lūdz apcietināt personu sakarā ar tās izvairīšanos no soda; TM saskata iespēju, ka ārvalstī 

notiesātā persona, par kuru šī ārvalsts iesniegusi lūgumu par tajā piespriestā brīvības 

atņemšanas soda izpildīšanu, izvairīsies no piedalīšanās tiesas sēdē par Latvijā izpildāmā soda 

noteikšanu; TM uzskata, ka prombūtnē (in absentia) notiesātais, atrazdamies brīvībā, traucēs 

kriminālprocesu; ārvalsts lūdz izpildīt tajā piespriesto brīvības atņemšanas sodu un apcietināt 

personu sakarā ar tās izvairīšanos no soda. Aizturētā persona atbrīvojama, ja šā panta pirmajā 

daļā minētajā termiņā tai nav piemērots pagaidu apcietinājums. Ja persona ir aizturēta šā panta 

pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā, Tieslietu ministrija nekavējoties par to informē 

ārvalsti un lūdz nosūtīt lūgumu par tajā piespriestā brīvības atņemšanas soda izpildīšanu 

Latvijā 18 dienu laikā no personas aizturēšanas dienas. 

Jānorāda, ka Pamatlēmums 2009/299/TI paredz, ka dalībvalstīm savos tiesību aktos 

būtu jānodrošina tādas prasības izpilde, ka personai jābūt informētai par lietas izskatīšanu 

saskaņā ar ECK. Tāpat šī Pamatlēmuma 2. pantā ir noteikts, ka, ja EAL ir izdots personas 

prombūtnē (in absentia) piespriesta soda izpildei, un tā nav iepriekš saņēmusi nekādu oficiālu 

informāciju par to, ka pret viņu uzsākts kriminālprocess, tad attiecīgā persona, kad viņa tiek 

informēta par EAL saturu, var lūgt pirms nodošanas saņemt sprieduma kopiju. Jāatzīmē, ka 

01.07.2012., stājoties spēkā likumam „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”
490

, KPL 715.pants 

tika papildināts ar 3.
1
 daļu, kas paredzēja: „ja izdodamā persona iepriekš netika informēta par 

to, ka pret viņu uzsākts kriminālprocess ES dalībvalstī un nolēmums pieņemts tās prombūtnē 

(in absentia), tā var lūgt sprieduma kopijas saņemšanu. Pēc izdodamās personas lūguma 

Ģenerālprokuratūra lūdz ES dalībvalsti nodrošināt sprieduma pieejamību. Šāds izdodamās 

personas lūgums nekavē izdošanu.” 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumā lietā 

nr. SKK J-266/2007 nodibināts, ka, ja tiesai ir zināma apsūdzētās personas atrašanās vieta un 

ir uzsākta viņas izdošanas procedūra, tad nav likumīga pamata krimināllietas izskatīšanai 

Kriminālprocesa likuma 465.panta kārtībā, t.i., apsūdzētā prombūtnē (in absentia)
 491

. 

Nepamatoti izskatot krimināllietu apsūdzētā prombūtnē, tiesa personai liedz iespēju izmantot 

starptautiskajos dokumentos un KPL paredzētās tiesības. Analizējamā gadījumā krimināllieta 
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tika izskatīta apsūdzētā prombūtnē, kas pēc prokurora uzskata, noveda pie notiesātās personas 

stāvokļa nelikumīgas pasliktināšanas, kā arī tika pārkāptas ECK 6. pantā garantētās tiesības uz 

lietas taisnīgu izskatīšanu un šī panta 3. punkta "a" un "d" apakšpunktos paredzētās 

apsūdzētās personas tiesību minimums - aizstāvēt pašam sevi un pašam nopratināt lieciniekus. 

Tiesa sniedza skaidrojumu, ka saskaņā ar KPL 65. nodaļas nosacījumiem, tajā skaitā no KPL 

694. panta 1.daļas satura un jēgas izriet, ka EAL ir nosūtāms izpildei tikai tad, ja ir zināma 

pieprasītās personas atrašanās vieta. Šajā gadījumā tiesai bija zināms, ka apsūdzētais atrodas 

Īrijā un ir uzsākta viņa izdošanas procedūra. Tiesa, piekrītot prokurora argumentiem, secināja, 

ka nebija likumīga pamata krimināllietas izskatīšanai KPL 465. panta kārtībā, t.i. apsūdzētā 

prombūtnē (in absentia), un personai ir bijusi liegta iespēja izmantot viņam starptautiskajos 

dokumentos un KPL paredzētās tiesības. 

Savukārt ārvalstī notiesātās personas pagaidu apcietinājums, reglamentēts KPL 

771.pantā, proti, ja persona aizturēta šā likuma 770.pantā noteiktajos gadījumos, Tieslietu 

ministrija iesniedz ierosinājumu izmeklēšanas tiesnesim piemērot pagaidu apcietinājumu. 

Pagaidu apcietinājums nedrīkst pārsniegt vienu gadu no aizturēšanas brīža. Pagaidu 

apcietinājumu var piemērot arī tiesnesis, kurš izskata lūgumu par ārvalstī piespriestā brīvības 

atņemšanas soda izpildīšanu, ja ir pamats uzskatīt, ka tajā notiesātā persona izvairīsies no 

tiesas. 

 Šie nosacījumi izriet no 1970. gada 28. maija Eiropas konvencijas par 

kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību
492

, kura ir apstiprināta Latvijā ar likumu "Par 

Eiropas konvenciju par kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību"
493

, 33. pantu. 

Vienlaikus ir ietverts pagaidu apcietinājumā pavadāmais laiks, kas var būt ne vairāk par vienu 

gadu no aizturēšanas dienas, lai tiesa izlemtu jautājumu par ārvalstī piespriestā brīvības 

atņemšanas soda izpildi un pieņemtu attiecīgu lēmumu. Šāds termiņš ir noteikts, lai tiktu 

ievērotas personas cilvēktiesības, ņemot vērā arī to, ka nav paredzēta pagaidu apcietinājuma 

pagarināšanas iespēja. Personu no pagaidu apcietinājuma atbrīvo, ja ārvalsts 18 dienu laikā no 

aizturēšanas dienas nav iesniegusi lūgumu par tajā piespriestā brīvības atņemšanas soda 

izpildīšanu kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem; tiesa konstatējusi, ka soda izpildīšana 

Latvijā nav iespējama; tiesa, nosakot Latvijā izpildāmo sodu, nav piemērojusi kā drošības 

līdzekli apcietinājumu; konstatēti apstākļi, kas izslēdz personas turēšanu apcietinājumā. 
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Nosakot Latvijā izpildāmo sodu, tiesa līdz lēmuma spēkā stāšanās brīdim un rīkojuma 

par soda izpildīšanu izdošanai var piemērot jebkuru drošības līdzekli tādā pašā kārtībā kā 

Latvijā notiekošā kriminālprocesā. 

Savukārt, KPL 780. pants nosaka, ka ES dalībvalstī notiesātās personas aizturēšanas, 

pagaidu apcietinājuma un drošības līdzekļa piemērošanas kārtība un termiņi ir līdzīgi tiem, 

kas paredzēti ārvalstī notiesātās personas aizturēšanai un tās pagaidu apcietinājumam (KPL 

770., 771., 772. panti).  

Būtiski atzīmēt, ka 2009. gada 30. novembrī spēkā stājies Pamatlēmums 2009/948/TI 

par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā
494

, kurš 

nacionālajā līmenī tika ieviests 2012. gadā, stājoties spēkā iepriekš minētiem grozījumiem
495

.
 

Tā mērķis bija veicināt informācijas apmaiņu, lai novērstu situācijas, kad uz vienu un to pašu 

personu saistībā ar tiem pašiem faktiem paralēli notiek kriminālprocesi dažādās valstīs, radot 

situāciju, ka minētajā procesā spriedumu pieņem divās vai vairāk valstīs, tādējādi, pārkāpjot 

ne bis in idem principu. Valstīm bija jāvienojas par efektīvu risinājumu, lai izvairītos no 

nelabvēlīgām sekām, ko rada paralēls process, lai novērstu attiecīgo kompetento iestāžu laika 

un resursu izšķērdēšanu. Tika izteikts piedāvājums, ka tāds efektīvs risinājums varētu būt 

kriminālprocesu apvienošana vienā valstī, nododot kriminālprocesu
496

.  

Savukārt, ieviešot Pamatlēmumu 2009/946/TI, KPL C daļa "Starptautiskā sadarbība 

krimināltiesiskajā jomā" tika papildināta ar 679.
1
pantu "Informācijas apmaiņa par Latvijā 

notiekošu kriminālprocesu par to pašu noziedzīgo nodarījumu". Jāatzīmē, ka šī panta 

regulējums neparedz ierobežojošus noteikumus informācijas apmaiņai tikai uz ES 

dalībvalstīm, bet attiecās arī uz citām ārvalstīm. Jānorada, ka papildus iepriekš minēto 

Pamatlēmumu pieņemšanas nepieciešamībai, par pamatu apjomīgajiem KPL grozījumiem, 

kas stājušies spēkā 01.07.2012., bija arī vairākas neprecizitātes KPL 16.-17. Sadaļā, proti, 

KPL 17.sadaļas regulējuma sadrumstalotība attiecībā uz dažāda veida soda veidiem; 

neskaidrības, cik lielā mērā regulējums ir piemērojams attiecībā uz ārvalstīm un ES 

dalībvalstīm; neskaidrības ar TM kā kompetentās iestādes lomu, pieņemot ārvalsts lūgumu 

izskatīšanai un vērtējot tā atteikšanas iemeslus. Par pamatu KPL grozījumiem bija arī tas, ka 

iepriekšējā periodā KPL regulējums, būdams papildināts ar tiesību normām līdz ar 

Pamatlēmumu ieviešanu, kļuva nepārskatāms. Sakarā ar to bija radusies nepieciešamība 

panākt KPL regulējuma skaidrību un likuma teksta pārskatāmību. 2010. gada 10. novembrī 

                                                           
494

  Padomes Pamatlēmums 2009/948/TI (2009. gada 30. novembris) par jurisdikcijas īstenošanas konfliktu 

novēršanu un atrisināšanu kriminālprocesā // Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 15.12.2009.; L 328/42 

// http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32009F0948 
495

  Grozījumi Kriminālprocesa likumā. LR likums („LV”, 92 (4695), 13.06.2012.; [stājas spēkā 01.07.2012.].   
496

  Likumprojekta nr. 446/Lp10 „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (anotācija) // http://titania.saeima.lv/ 

LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/B93B84F9E908A647C225793D004D1F90?OpenDocument (sk. 01.03.2014.). 

http://likumi.lv/doc.php?id=107820
http://titania.saeima.lv/%0bLIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/B93B84F9E908A647C225793D004D1F90?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/%0bLIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/B93B84F9E908A647C225793D004D1F90?OpenDocument


164 

Latvija parakstīja Trešo papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par izdošanu (Third 

Additional Protocol to the European Convention on Extradition)
497

, kura regulējums attiecās 

uz īpašiem noteikumiem un vienkāršoto izdošanu. Saskaņā ar likumu "Par Latvijas 

Republikas starptautiskajiem līgumiem" un Vīnes konvenciju par starptautisko līgumu 

tiesībām Latvijai bija nepieciešams nodrošināt šī Protokola ratifikāciju, kā arī izdarīt 

attiecīgos grozījumus KPL. 

2009. gada 23. oktobrī ES Padome pieņēma Pamatlēmumu 2009/829/TI, ar ko 

attiecībās starp Eiropas Savienības dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro 

lēmumiem par uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam
498

. Šā 

pamatlēmuma mērķi bija šādi: nodrošināt tiesvedības pienācīgu norisi, jo īpaši to, ka attiecīgā 

persona būs pieejama, lai piedalītos lietas iztiesāšanā; kriminālprocesa gaitā attiecīgā 

gadījumā veicināt to, ka personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav procesa valstī, piemēro ar 

brīvības atņemšanu nesaistītus pasākumus; uzlabot cietušo un visas sabiedrības aizsardzību. 

Vērā ņemams, ka iepriekšējais regulējums paredzēja divas iespējas, proti, pirmstiesas 

apcietinājuma piemērošanu vai brīvu pārvietošanos bez uzraudzības pasākumiem. 

Pamatlēmumā ietverti noteikumi paredzēja, ka ES būtu jāveicina tiesības uz brīvību un 

nevainīguma prezumpciju, kā arī jānodrošina dalībvalstu krimināprocesuālā sadarbība, ja 

personai līdz tiesas sprieduma pasludināšanai piemēro pienākumus vai uzraudzību, tādējādi, 

sekmējot ar brīvības atņemšanu nesaistītu pasākumu piemērošanu kā alternatīvu pirmstiesas 

apcietinājumam. Jānorada, ka šajā Pamatlēmumā tika nostiprināts princips par atšķirīgas 

attieksmes nepieļaujamību pret personām, kur pastāvīgā dzīvesvieta ir tiesas valstī, un pret 

tiem, kuriem nav, kas pamatoja nepieciešamību Eiropas kopējā tiesiskuma telpā bez iekšējām 

robežām nodrošināt, ka attieksme pret personu, uz kuru attiecas krimināltiesvedība, un kura 

nedzīvo tiesas valstī, neatškiras no attieksmes pret personu, kura dzīvo tiesvedības valstī.  

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 678. panta 4. daļu, kas nosaka, ka, ja 

krimināltiesiskajā sadarbībā ar ES dalībvalstīm ir paredzēts īpašs dokuments, tā formu un 

saturu nosaka MK. Tādēļ, 17.03.2008. tika pieņemti MK noteikumi Nr. 176 „Noteikumi par 

īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības 
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dalībvalstīm”
499

. Savukārt, ievērojot Pamatlēmuma 2009/829/TI prasības, tika pieņemti MK 

noteikumi Nr.456 „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 17. marta noteikumos Nr.176 

"Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas 

Savienības dalībvalstīm"
500

. Tie papildināja krimināltiesiskajā sadarbībā ar ES dalībvalstīm 

izmantojamo dokumentu klāstu ar apliecinājumu un veidlapu, kas paredzēti lēmuma, kas 

nosaka ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa piemērošanu, atzīšanas un 

izpildīšanas nodrošināšanai.  

ES Padomes Pamatlēmums 2009/829/TI, ar ko attiecībās starp Eiropas Savienības 

dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro lēmumiem par uzraudzības pasākumiem 

kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam, tika ieviests KPL, stājoties spēkā 24.05.2012. 

pieņemtajam likumam “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”
501

.  

Toreizējais TM Krimināltiesību departamenta direktora vietnieks Z. Dundurs, 

komentējot 01.07.2012. spēkā stājušos KPL grozījumus skaidroja, ka likumdevēja galvenā 

iecere bija KPL kriminālprocesa pamatprincipa nostiprināšana – jebkurai personai ir tiesības 

uz procesa pabeigšanu saprātīgā termiņā
502

. Viņš atzīmēja, ka Latvija ir viena no pirmajām ES 

dalībvalstīm, kas nacionālajā kriminālprocesā ieviesusi ES Pamatlēmumus, tai skaitā arī 

attiecībā uz drošības līdzekļu, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, uzraudzības nodošanu 

citai valstij
503

. Drošības līdzekļi pirmstiesas kriminālprocesā un iztiesāšanas laikā tiesā var būt 

dažādi: policijas uzraudzība, aizliegums izbraukt no valsts, atturēties tuvoties kādai noteiktai 

personai un tamlīdzīgi. Jānorada, ka ar šiem KPL grozījumiem ir ieviests vienkāršots 

regulējums, kas nosaka kārtību, kā nodot personai piemērotā ar brīvības atņemšanu nesaistītā 

drošības līdzekļa uzraudzību citai ES dalībvalstij. Pirms tam ES līmenī pastāvēja regulējums 

tikai saistībā ar apcietinājumu, ko nosaka EAL. Šajā intervijā Z. Dundurs uzvēra, ka Latvija ir 

viena no pirmajām ES dalībvalstīm, kas šos pamatlēmumus ir ieviesusi, tādēļ nav nedz 

paraugu, nedz pieredzes, kā jaunais regulējums darbosies praksē.  

Stājoties spēkā iepriekš minētiem KPL grozījumiem, likums tika papildināts ar 866. — 

875. pantam un 883. — 887. pantam, kas reglamentēja ES dalībvalsts lēmuma, kas nosaka ar 
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brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa piemērošanu (turpmāk, šīs apakšnodaļas tekstā 

– Lēmums), izpildes kārtību. Šī Lēmuma izpildīšanas pamats ir ES dalībvalsts kompetentās 

iestādes pieņemtais lēmums, kas nosaka ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa 

piemērošanu, vai tā apliecināta kopija un īpašas formas apliecinājums, kā arī 

Ģenerālprokuratūras lēmums atzīt un izpildīt Latvijā ES dalībvalsts Lēmumu. Savukārt šī 

Lēmuma izpildīšanas nosacījums ir tas, ka personai Latvijā ir pastāvīgā dzīvesvieta un šī 

persona ir piekritusi atgriezties Latvijā, un, ja īpašas formas apliecinājumā norādīts, kāds no 

šādiem aizliegumiem vai pienākumiem:  

1) pienākums informēt Latvijas kompetento iestādi par dzīvesvietas maiņu; 

2) aizliegums apmeklēt noteiktus apvidus, vietas vai teritorijas Eiropas Savienības 

dalībvalstī, kurā pieņemts lēmums, kas nosaka ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības 

līdzekļa piemērošanu, vai Latvijā; 

3) pienākums konkrētā laikā uzturēties noteiktā vietā; 

4) aizliegums izbraukt no Latvijas; 

5) pienākums noteiktā laikā pieteikties norādītajā iestādē; 

6) aizliegums kontaktēties ar noteiktām personām saistībā ar iespējamo nodarījumu; 

7) aizliegums veikt noteiktas darbības, kas saistītas ar iespējamo nodarījumu un kas 

var attiekties uz darbu noteiktā profesijā vai nodarbinātības jomā; 

8) aizliegums vadīt transportlīdzekli. 

Šo Lēmumu var izpildīt arī tad, ja persona Latvijā pastāvīgi nedzīvo, bet ir izteikusi 

lūgumu tai piemēroto ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli izpildīt Latvijā, un, ja 

pastāv viens no šādiem nosacījumiem: 

1) personai Latvijā pastāv darba tiesiskās attiecības; 

2) personai Latvijā pastāv ģimenes attiecības; 

3) persona Latvijā iegūst izglītību. 

Savukārt, šī Lēmuma izpildes atteikuma iemesli ir šādi: 

1) īpašas formas apliecinājums ir nepilnīgs vai neatbilst Lēmumam, un noteiktā 

termiņā tas nav precizēts; 

2) nodarījums, uz kuru attiecas Lēmums, nav ietverts KPL 2.pielikumā un nav 

noziedzīgs pēc Latvijas likuma, izņemot gadījumus, kad šāds Lēmums attiecas uz izvairīšanos 

no tādu nodokļu un nodevu samaksas vai muitas un valūtas noteikumu ievērošanas, kādi 

Latvijas normatīvajos aktos nav paredzēti vai arī ir paredzēti, bet to regulējums, kas noteikts 

Latvijas normatīvajos aktos, atšķiras no lēmumu pieņēmušās ES dalībvalsts normatīvajos 

aktos noteiktā regulējuma; 

http://likumi.lv/doc.php?id=107820#piel2
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3) īpašas formas apliecinājumā ir norādīts aizliegums vai pienākums, kas nav iekļauts 

KPL likuma 867.panta pirmajā daļā; 

4) nepastāv KPL 867.pantā noteiktie ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa 

izpildīšanas nosacījumi; 

5) izpildot Lēmumu, tiktu pārkāpts dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in 

idem) princips; 

6) pastāv KPL 8.nodaļā paredzētā kriminālprocesuālā imunitāte; 

7) ir iestājies kriminālatbildības noilgums, un Lēmums attiecas uz nodarījumu, kas ir 

Latvijas jurisdikcijā; 

8) persona nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība; 

9) drošības līdzekļa pārkāpšanas gadījumā Latvija atbilstoši KPL 66.nodaļā 

noteiktajam nevarētu izdot personu ES dalībvalstij. 

Ģenerālprokuratūra, saņēmot Lēmumu un īpašas formas apliecinājumu, noteiktajā 

laikā izskata šos dokumentus un pieņem lēmumu par piekrišanu vai atteikšanos atzīt un 

izpildīt Lēmumu. Līdzīgi Ģenerālprokuratūra rīkojas, saņemot lēmumu, kas nosaka ar 

brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa grozīšanu vai atcelšanu. Ģenerālprokuratūra, 

lemjot jautājumu par lēmuma, kas groza drošības līdzekli, atzīšanu, izvērtē tikai KPL 

868.panta 3.punktā noteikto atteikuma iemeslu, proti, īpašas formas apliecinājumā norādītais 

aizliegums vai pienākums nav iekļauts KPL 867.panta pirmajā daļā. Gadījumā, kad persona 

ES dalībvalstī ir pārsūdzējusi Lēmumu, KPL atrunā savādāku Ģenerālprokuratūras Lēmuma 

izskatīšanas kārtību. Jānorāda, ka sūdzību par Lēmuma pieņemšanas iemesliem iesniedzama 

vienīgi šo lēmumu pieņēmušās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei. Ģenerālprokuratūra, 

pieņemot lēmumu par piekrišanu atzīt un izpildīt Lēmumu, nosaka Latvijā izpildāmo ar 

brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli un šā drošības līdzekļa ietvaros paredzēto 

konkrēto aizliegumu vai pienākumu, un šīs Ģenerālprokuratūras lēmums nav pārsūdzams. 

Būtiski atzīmēt, ka Latvijā noteiktais ar brīvības atņemšanu nesaistītais drošības līdzeklis 

nedrīkst pasliktināt tās personas stāvokli, kurai ES dalībvalstī piemērots ar brīvības atņemšanu 

nesaistīts drošības līdzeklis, un tam pēc iespējas jāatbilst attiecīgajā ES dalībvalstī 

piemērotajam ar brīvības atņemšanu nesaistītajam drošības līdzeklim. Savu lēmumu 

Ģenerālprokuratūra nosūta ES dalībvalstij, vienlaikus lūdzot informēt to par konkrēto datumu, 

kad personai jāpiesakās VP, kā arī policijas iestādei pēc personas dzīvesvietas. Drošības 

līdzekļa izpildīšanu Latvijā uzsāk ar brīdi, kad personai bija jāpiesakās policijas iestādē pēc 

savas dzīvesvietas. Lēmumā, kas nosaka ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa 

piemērošanu, norādīto drošības līdzekli izpilda šajā likumā noteiktajā kārtībā, bet uz to 

neattiecas KPL 389.pantā noteiktie personas tiesību ierobežošanas termiņi. Lēmuma, kas 

http://likumi.lv/doc.php?id=107820#p867
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nosaka ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa piemērošanu, izpildīšana neierobežo 

tiesības saukt attiecīgo personu pie kriminālatbildības, tiesāt vai izpildīt tai sodu par 

noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts Latvijas teritorijā. 

KPL 873.pants reglamentē Lēmuma izpildīšanas izbeigšanas pamatus, proti, Latvijā 

personai nav pastāvīgās dzīvesvietas; ES dalībvalsts atsaukusi Lēmumu un īpašas formas 

apliecinājumu; ES dalībvalsts pieņēmusi lēmumu par drošības līdzekļa grozīšanu un Latvija 

atsaka izpildīt grozīto drošības līdzekli saskaņā ar KPL 868. panta 3.punktu; beidzies īpašas 

formas apliecinājumā norādītais maksimālais drošības līdzekļa piemērošanas termiņš; Latvija 

pieņēmusi lēmumu izbeigt lēmuma, kas nosaka ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības 

līdzekļa piemērošanu, izpildīšanu, jo Ģenerālprokuratūra vairākkārt informējusi ES dalībvalsti 

par drošības līdzekļa pārkāpumiem vai sniegusi informāciju, kas varētu būt par iemeslu 

drošības līdzekļa grozīšanai, bet attiecīgā ES dalībvalsts Ģenerālprokuratūras noteiktajā 

termiņā nav pieņēmusi šādu lēmumu. Jānorāda, ka VP, izpildot piemēroto drošības līdzekli, ir 

uzlikt pienākums informēt Ģenerālprokuratūru par personas dzīvesvietas maiņu; drošības 

līdzekļa pārkāpumiem, kā arī citiem faktiem, kuri varētu būt par iemeslu turpmāka lēmuma 

par drošības līdzekļa grozīšanu pieņemšanai; nespēju izpildīt ar brīvības atņemšanu nesaistītu 

drošības līdzekli, jo persona nav sasniedzama; apdraudējumu, ko persona var nodarīt 

cietušajam un sabiedrībai. Par Ģenerālprokuratūras pieņemto lēmumu izbeigt drošības 

līdzekļa izpildīšanu tiek  informēta ES dalībvalsts un attiecīga policijas iestāde, un ar šo brīdi 

drošības līdzekļa izpildīšanu pārņem attiecīgā ES dalībvalsts.Pēc ES dalībvalsts lūguma 

Ģenerālprokuratūra pieņem lēmumu pagarināt drošības līdzekļa izpildīšanas termiņu. 

Gadījumā, ja ES dalībvalsts ir pieņēmusi lēmumu grozīt drošības līdzekli un piemērot tādu 

drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, Latvija izbeidz Lēmuma izpildīšanu.  

Stājoties spēkā 24.05.2012. pieņemtajam likumam “Grozījumi Kriminālprocesa 

likumā”
504

 KPL regulējums tika papildināts ar 883.-887.pantiem, kas nosaka Latvijā pieņemtā 

Lēmuma izpildes kārtību ES dalībvalstī, un paredz, ka Latvijā pieņemtais Lēmums var būt 

izpildams ES dalībvalstī, ja personai tajā ir pastāvīgā dzīvesvieta un attiecīgā persona ir 

piekritusi atgriezties šajā ES dalībvalstī, vai pēc personas lūguma, ja tā norādījusi un 

deklarējusi dzīvesvietu ES dalībvalstī, kurā tā būs sasniedzama. Pie šiem nosacījumiem 

procesa virzītājs var vērsties Ģenerālprokuratūrā ar rakstveida ierosinājumu lūgt ES 

dalībvalsti, lai tā izpilda Lēmumu. Ierosinājumu jāsastāda ievērojot vispārējās 

krimināltiesiskās sadarbības lūguma noformēšanas prasības, pievienojot: Lēmuma apliecinātu 

kopiju; lēmuma par personas atzīšanu par aizdomās turēto vai saukšanu pie kriminālatbildības 
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apliecinātu kopiju; tā likuma panta tekstu, pēc kura persona tiek turēta aizdomās vai saukta 

pie kriminālatbildības, kā arī to likuma pantu tekstus, kuri regulē noilgumu un noziedzīgu 

nodarījumu klasifikāciju; personas rakstveida piekrišanu izpildīt drošības līdzekli ES 

dalībvalstī vai šīs personas rakstveida lūgumu atļaut tai atgriezties attiecīgajā ES dalībvalstī; 

citu informāciju, kas nepieciešama īpašas formas apliecinājuma aizpildīšanai. Ierosinājumu 

izskata 10 dienu laikā pēc tā saņemšanas Ģenerālprokuratūrā un par rezultātiem informē 

procesa virzītāju. Ja ir pamats lūgt izpildīt Lēmumu, Ģenerālprokuratūra aizpilda īpašas 

formas apliecinājumu, kuru kopā ar Lēmumu nosūta ES dalībvalstij, nodrošinot to tulkojumu 

attiecīgās ES dalībvalsts deklarācijā norādītajā valodā. Ja Lēmums, ir pārsūdzēts, procesa 

virzītājs ar Ģenerālprokuratūras starpniecību par to informē ES dalībvalsti. 

KPL 885.pants nosaka, ka Lēmums Latvijā tiek izpildīts līdz brīdim, kad ES 

dalībvalsts informē, ka atzīst to. Par to tiek informēts arī procesa virzītājs, kas, savukārt, ar to 

iepazīstina personu, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistītais drošības līdzeklis, un 

izskaidro tai pienākumu ierasties šajā ES dalībvalstī drošības līdzekļa izpildīšanai. Ja 

attiecīgajā ES dalībvalstī noteiktais drošības līdzeklis neatbilst Latvijā piemērotajam drošības 

līdzeklim vai ir noteikts nepietiekams drošības līdzekļa izpildīšanas maksimālais termiņš, to 

var atsaukt. Jāatzīmē, ka Latvija atgūst ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa 

izpildīšanas tiesības, ja:  

1) Ģenerālprokuratūra pēc procesa virzītāja lūguma atsauc īpašas formas 

apliecinājumu un Lēmumu; 

2) ES dalībvalsts nodod Latvijai ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa 

izpildīšanu, jo personai vairs nav pastāvīgās dzīvesvietas attiecīgajā ES dalībvalstī 

vai šī persona šajā valstī nav sasniedzama; 

3) Latvija pieņem lēmumu par drošības līdzekļa grozīšanu un ES dalībvalsts atsakās 

pārraudzīt grozīto drošības līdzekli; 

4) beidzies ES dalībvalstī noteiktais maksimālais drošības līdzekļa piemērošanas 

termiņš; 

5) ES dalībvalsts pieņēmusi lēmumu izbeigt drošības līdzekļa izpildīšanu. 

Ja tuvojas beigām ES dalībvalstī noteiktais maksimālais drošības līdzekļa 

piemērošanas termiņš, pēc procesa virzītāja lūguma Ģenerālprokuratūra var lūgt šīs 

dalībvalsts kompetento iestādi pagarināt drošības līdzekļa piemērošanu, norādot pagarinājuma 

termiņu. 

Laika periodā, kad ES dalībvalsts izpilda Latvijā piemēroto ar brīvības atņemšanu 

nesaistītu drošības līdzekli, procesa virzītājam ir tiesības grozīt vai atcelt lēmumu par drošības 

līdzekļa piemērošanu KPL 249. pantā noteiktajā kārtībā.   
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KPL 887.pants reglamentē Latvijas rīcību ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības 

līdzekļa izpildīšanas laikā ES dalībvalstī  un nosaka, ka Ģenerālprokuratūra, saņēmusi no ES 

dalībvalsts lūgumu sniegt informāciju par nepieciešamību turpināt piemērotā ar brīvības 

atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa izpildīšanu, nosūta to izvērtēšanai procesa virzītājam, 

kas izskata saņemto lūgumu un, ja drošības līdzekļa piemērošanas laikā tā piemērošanas 

pamats nav zudis vai mainījies, par to ar Ģenerālprokuratūras starpniecību nekavējoties 

informē ES dalībvalsti, norādot nepieciešamo drošības līdzekļa piemērošanas termiņu; ja 

drošības līdzekļa piemērošanas laikā tā piemērošanas pamats ir zudis vai mainījies, pieņem 

lēmumu par drošības līdzekļa grozīšanu vai atcelšanu, par ko ar Ģenerālprokuratūras 

starpniecību nekavējoties informē ES dalībvalsti, nosūtot tai lēmuma kopiju un atsaucot 

īpašas formas apliecinājumu; procesa virzītājs ar Ģenerālprokuratūras starpniecību 

nekavējoties informē ES dalībvalsti par visiem pieņemtajiem lēmumiem, kas groza vai citādi 

skar pieņemto lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu, kā arī par to, ka persona ir 

pārsūdzējusi pieņemto lēmumu, un sniedz nepieciešamo informāciju, lai izvairītos no drošības 

līdzekļa izpildīšanas pārtraukšanas. Ja persona ir pārsūdzējusi Lēmumu, un procesa virzītājs 

pieņēmis lēmumu grozīt drošības līdzekli un noteikt citu ar brīvības atņemšanu nesaistītu 

drošības līdzekli, lēmuma nosūtīšana izpildīšanai ES dalībvalstij tiek veikta saskaņā ar KPL 

noteikto kārtību. Šādā gadījumā lēmums par drošības līdzekļa grozīšanu stājas spēkā ar brīdi, 

kad ES dalībvalsts informē, ka atzīst šo lēmumu. Procesa virzītājam ir tiesības iegūt 

informāciju par apdraudējumu, ko persona var nodarīt cietušajam un sabiedrībai, 

konsultējoties ar ES dalībvalsts kompetento iestādi ar Ģenerālprokuratūras starpniecību un 

ņemt to vērā, pieņemot lēmumu par drošības līdzekļa grozīšanu vai atcelšanu.  

Ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD)
505

 un it īpaši tā 82. panta 

1.punkta a) un d) apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, 

Igaunijas Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, 

Ungārijas Republikas, Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas, Somijas 

Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu, 2011.gada 13.decembrī pieņemta Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīva 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu
506

, kas stājās 

spēkā 2012.gada 10.janvārī. Saskaņā ar šīs direktīvas 21.pantu tās pārņemšanas termiņš 

dalībvalstīs ir 2015.gada 11.janvāris. Jāatzīmē, ka šīs Direktīvas preambulas 16.punkts 

nosaka, ka, piemērojot direktīvu, aizsardzības pasākumu var uzlikt, pamatojoties uz 
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spriedumu Padomes 2008.gada 27.novembra Pamatlēmuma 2008/947/TI par savstarpējas 

atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti 

probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai, nozīmē vai pamatojoties uz lēmumu 

par uzraudzības pasākumiem Padomes 2009.gada 23.oktobra Pamatlēmuma 2009/829/TI, ar 

ko attiecībās starp ES dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro lēmumiem par 

uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam, nozīmē. Ja lēmums 

izdevējvalstī ir noteikts, pamatojoties uz kādu no minētajiem pamatlēmumiem, tad izpildes 

valstī būtu atbilstoši jāievēro atzīšanas procedūra. Iepriekš minēta Direktīva paredz īpaša 

mehānisma izveidi, lai gadījumos, kad vienā ES dalībvalstī personai, kura rada apdraudējumu, 

ir ticis piemērots tāds aizsardzības pasākums, kas saistīts ar:  aizliegumu apmeklēt konkrētus 

apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur dzīvo vai ko apmeklē aizsargājamā persona,  

aizliegumu vai noteikumiem attiecībā uz jebkāda veida saziņu ar aizsargājamo personu, 

tostarp izmantojot tālruni, elektronisku vai parastu pastu, faksu vai jebkādus citus līdzekļus 

vai  aizliegumu vai noteikumiem attiecībā uz tuvošanos aizsargājamai personai tuvāk par 

noteiktu attālumu. Turklāt, šī pasākuma ievērošanas uzraudzību būtu iespējams īstenot arī 

citas ES dalībvalsts teritorijā, ja aizsargājamā persona tajā dzīvo vai plāno dzīvot, vai arī 

uzturas vai plāno uzturēties. Jāatzīmē, ka KPL šobrīd nav mehānisma un regulējuma šādu citā 

ES dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu uzraudzības īstenošanai. Tādēļ, tika izstrādāti 

grozījumi KPL C daļā, lai nacionālajā regulējumā tiktu ietvertas direktīvā paredzētās prasības 

par citā ES dalībvalstī izdota EAR atzīšanu, izpildi, kā arī pieņemšanu Latvijā
507

. 

Šīs promocijas darba apakšnodaļas nobeigumā jāsecina, ka starptautiskās sadarbības 

veicināšana ir viens no ES dalībvalstu tālākās attīstības pamatprincipiem. Tieslietu un 

iekšlietu jomu regulējošo tiesību aktu harmonizācija veicinā starptautiskās 

kriminālprocesuālās sadarbības uzlabošanu. Valstīm starptautiskajā krimināltisiskajā 

sadarbībā jānodrošina līdzsvars starp efektivitāti un drošām garantijām, kad tiek ievērotas 

aizturēto personu pamattiesības un  ECK nostādnes. Šaja sadarbībā katrā gadījumā būtu jāveic 

novērtējums, ņemot vērā nodarījuma smagumu, pasākumu un līdzekļus, ko paredzēts 

piemērot izpildes valstī, un īpaši to, ka pasākums paredz atņemt kāda indivīda brīvību. Ar 

brīvības atņemšanu saistītos instrumentus jāizmanto, lai sekmētu kriminālvajāšanu par 

nopietniem noziegumiem, kas rada lielus postījumus un visnotaļ attaisno tā lietošanu, vai arī 

lai izpildītu spriedumus. 2014. gadā Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis atzīmēja, ka tieslietu un 

iekšlietu jomā izstrādātie dokumenti un tiesību akti veido pamatu ES kā brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpas pastāvēšanai. Svarīgākie izaicinājumi tieslietu un iekšlietu jomas tālākai 
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attīstībai ir jau esošo politikas dokumentu un tiesību aktu atbilstošas un vienveidīgas 

ieviešanas un piemērošanas stiprināšana; esošo instrumentu savstarpējas saskaņotības un 

jaunu iniciatīvu izstrādes veicināšana; praktiskās sadarbības iekšlietu jomā tālāka stiprināšana. 

Tas ir būtisks priekšnosacījums savstarpējās uzticēšanās pastāvēšanai, bez kuras nav 

iedomājama vienotas telpas eksistēšana
508

. Pēc Stokholmas programmas darbības termiņa 

izbeigšanas 2014.gada beigās, spēkā paliks nostāja, kas ietverta nacionālajā pozīcijā par 

brīvības, drošības un tiesiskuma telpas tālāku attīstību
509

. ES uzkrāta starptautiskās 

krimināltiesiskās sadarbības pieredze kopumā ir vērtējama kā unikāla un progresīva. 

Tomēr jāatzīmē, ka savstarpējās atzīšanas princips, ka viens no preču un pakalpojumu 

tirgū brīvajai kustībai radītiem principiem, un tā pārnešana un pielagošana krimināltiesiskajai 

jomai nav viennozīmīga. Ņemot verā to, ka kriminālprocesuālo tiesību pamatmērķis ir 

taisnīga procesa nodrošināšana, pastāv risks, ka cilvēka pamattiesības tiks pārkāptas. 

Neierobežota preču un pakalpojumu kustība ir orientēta uz ekonomisko brīvību Eiropas telpā. 

Savukārt, kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošana vienmēr saistāma ar personas 

brīvības ierobežošanu. Tādēļ nākamas promocijas darba nodaļas ietvaros tiks pētīta un 

vispusīgi analizēta personas procesuālo garantiju sistēma, piemērojot piespiedu līdzekļus.  

Starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā izmantojamie ar brīvības atņemšanu 

saistītie procesuālie piespiedu līdzekļi, kas reglamentēti KPL C daļā, nav sistematizēti. Līdz ar 

ko izvirzams priekšlikums papildināt KPL ar 681.
1
pantu šādā redakcijā: Starptautiskajā 

krimināltiesiskajā sadarbībā izmantojamie ar brīvības atņemšanu saistītie procesuālie 

piespiedu līdzekļi. Realizējot starptautisko krimināltiesisko sadarbību personas tiesības var 

ierobežot ar šādiem procesuālajiem piespiedu līdzekļiem: 

1) ES dalībvalstij izdodamās personas aizturēšana; 

2) personas aizturēšana izdošanas nolūkā;  

3) ES dalībvalstij izdodamās personas apcietināšana;  

4) pagaidu apcietinājums;  

5) izdošanas apcietinājums;  

6) pagaidu apcietinājumu pirms kriminālprocesa pārņemšanas lūguma saņemšanas; 

7) pagaidu apcietinājumu pēc kriminālprocesa pārņemšanas lūguma saņemšanas;  

8) aizturēšana, lai izlemtu jautājumu par pagaidu apcietinājumu; 

9) ārvalstī notiesātās personas aizturēšana; 
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10) ārvalstī notiesātās personas pagaidu apcietinājums;  

11) ES dalībvalstī notiesātās personas aizturēšana; 

12) ES dalībvalstī notiesātās personas pagaidu apcietinājums. 

ES dalībvalstij izdodamās personas aizturēšana un apcietināšana (KPL 717. pants) ir 

kopā reglamentētas vienā pantā. ES dalībvalstij izdodamās personas aizturēšana notiek KPL 

699. pantā paredzētajā kārtībā, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka persona citas valsts 

teritorijā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēta izdošana, vai ja par šo 

personu ir pieņemts EAL, vai starptautiskās meklēšanas sistēmā ievietots paziņojums par šāda 

lēmuma esamību. Komentējot KPL 717.panta tiesisko regulējumu profesore K. Strada-

Rozenberga uzsvēr, ka šajā tiesību normā nekas nav minēts par to, vai citi drošības līdzekļi 

nespēj nodrošināt personas izdošanu un tās neizvairīšanos no procesa. Lai arī tas izriet no 

vispārējām Latvijas likumos iekļautām nostājām pat apcietinājumu, kā izņemuma piespiedu 

līdzekli, tomēr, tiešas norādes neesamība rada draudus tam, ka apcietinājums šajā gadījumā 

tiks uzskatīts par vienīgo iespējamo drošības līdzekli. 
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3. PERSONAS TIESĪBU UN BRĪVĪBU GARANTIJAS, PIEMĒROJOT 

KRIMINĀLPROCESUĀLOS PIESPIEDU LĪDZEKĻUS 

 

3.1. Personas tiesību procesuālās garantijas kriminālprocesā,  

       piemērojot piespiedu līdzekļus 

Uzsākot šo promocijas darba apakšnodaļu jāatzīmē, ka kriminālprocesuālo garantiju 

sistēma ietver kriminālprocesuālo kārtību noteicošo formu, tiesas kontroli, tiesībsargājošo 

iestāžu amatpersonu pienākumus, pārsūdzēšanas, lūgumu, noraidīšanas un rehabilitācijas 

institūtus, prokurora uzraudzību. Personas tiesību ievērošanas mehānisma pamatā ir 

konstitucionālie un kriminālprocesuālie principi. Tādējādi, kriminālprocesuālās garantijas ir 

kriminālprocesuālajā likumā noteiktie līdzekļi, kas nodrošina kriminālprocesa subjektu tiesību 

ievērošanu. Raksturojot kriminālprocesa dalībnieku tiesību ievērošanas garantijas, jāatzīmē to 

mijiedarbību ar kriminālprocesa pamatprincipiem. Pie nozīmīgākajām personas tiesībām 

pieder tiesības uz aizstāvību, nevainiguma prezumpcija u.c.  

Ka atzīmē Satversmes aizsardzības biroja direktors J. Maizītis, KPL specifisks ir tas, 

kā likumā ir noteikti tieši kriminālprocesa pamatprincipi
510

.  KPL 2. nodaļā ir ietvērts plašš 

pamatprincipu klāsts, tie ir: kriminālprocesa obligātums (KPL 6.pants); apsūdzība 

kriminālprocesā (KPL 7.pants); vienlīdzības princips (KPL 8.pants); kriminālprocesuālais 

pienākums (KPL 9.pants); kriminālprocesuālā imunitāte (KPL 10.pants); kriminālprocesā 

lietojamā valoda (KPL 11.pants); cilvēktiesību garantēšana (KPL 12.pants); spīdzināšanas un 

pazemošanas aizliegums (KPL 13.pants); tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā 

termiņā (KPL 14.pants); tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā (KPL 15.pants); tiesības uz 

objektīvu kriminālprocesa norisi (KPL 16.pants); procesuālo funkciju nodalīšana (KPL 

17.pants); procesuālo pilnvaru līdzvērtība (KL 18.pants); nevainīguma prezumpcija (KPL 

19.pants); tiesības uz aizstāvību (KPL 20.pants); tiesības uz sadarbību (KPL 21.pants); 

tiesības uz kompensāciju par radīto kaitējumu (KPL 22.pants); tiesas spriešana (KPL 

23.pants); personas un mantas aizsardzība apdraudējuma gadījumā (KPL 24.pants); dubultās 

sodīšanas nepieļaujamība (ne bis in idem) (KPL 25.pants). Kriminālprocesa principi ir tiesību 

kategorijas, kas ietver sevī politiskās, tikumiskās un tiesiskās idejas, kas atspoguļo valsts un 

sabiedrības sociālekonomiskās un politiskās attīstības likumsakarības
511

. Šie pamatprincipi, 

galvenokārt, nosaka cilvēka tiesību un brīvību aizsardzības līmeni kriminālprocesā, vienlaikus 
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tie izvirza konkrētas prasības procesa dalībniekiem. Jāatzīmē, ka šīm tiesību normām piemīt 

impertīvais raksturs. 

Vispārējie tiesību principi atvasināti no dabiskajām tiesībām un ir vispārpieņemti 

tiesību sistēmā. Tie kā primāri nerakstītiem normatīviem noteikumiem ir tāds saturs, kādu 

nosaka tiesību sistēma un piešķir tiesa
512

. Tomēr vispārējie tiesību principi kā kriminālprocesa 

tiesību avots nav minēti
513

. Ka atzīmē tiesību zinātnieces profesores Ā.Meikališa un K. 

Strada-Rozenberga, kriminālprocesa avotu klāstā tāpat nav norādīta Latvijas tiesu judikatūra 

un tiesību doktrīna; tomēr tas nenozīmē, ka šie avoti nevar tikt piemēroti
514

. Piekrītot 

profesores D. Rezevskas viedoklim, vispārējie tiesību principi ir priekšstati, kas ietver 

konkrētās tiesiskās sistēmas „augstākās vērtības”, ir patstāvīgs tiesību avots, kam ir 

vispārsasistošs spēks, un tos var izmantot, lai pamatotu nolēmu konkrētajā lietā
515

.   

Eiropas kopējās vērtības un tās konstitucionālo mantojumu atspoguļo ES Pamattiesību 

harta, kas kļuva juridiski saistoša līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009.gada 

1.decembrī. Harta un ECK reglamentē personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību, procesuālās 

garantijas kriminālprocesā - tiesības piekļūt advokātam, tiesības uz mutisku un rakstisku 

tulkojumu, tiesības tikt informētam par apsūdzību, tiesības uz aizturēšanas regulāru 

pārskatīšanu un tiesības uz to, ka lietu izskata tiesā. ECK 6.pants nosaka, ka ikvienam ir 

tiesības, nosakot civilo tiesību un pienākumu vai viņam izvirzītās apsūdzības krimināllietā 

pamatotību, uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā ar 

likumu noteiktā tiesā. Jāuzsvēr, ka tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no vissvarīgākajām 

cilvēka tiesībām. Pasludinot spriedumu lietā Nr.2003-08-01 Satversmes tiesa atzinusi, ka, 

tomēr, tiesības uz taisnīgu tiesu nav absolūtas un var tikt ierobežotas
516

. Satversmes tiesa 

vairākos spriedumos atzinusi, ka zināmos apstākļos valstij ir tiesības ierobežot Sarversmē 

garantētās tiesības uz taisnīgu tiesu
517

. Tiesas spriedumu jādara publiski zināmu, taču preses 

un publikas klātbūtne procesā var tikt pilnībā vai daļēji aizliegta tikumisku apsvērumu, 

sabiedriskās kārtības vai valsts drošības interesēs tādā demokrātiskā sabiedrībā, kur to prasa 
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nepilngadīgo intereses vai procesa dalībnieku privātās dzīves aizsardzība, vai arī tajā apmērā, 

kuru tiesa uzskata par absolūti nepieciešamu īpašos apstākļos, kad atklātība apdraudētu 

taisnīguma intereses. Jāuzsvēr, ka taisnīgums ir valsts tikums, kas nodrošina samērību un 

līdzsvaru sabiedrībā. Ikviens, kas tiek apsūdzēts noziegumā, tiek uzskatīts par nevainīgu, 

kamēr viņa vaina netiek pierādīta saskaņā ar likumu. Ikvienam, kas tiek apsūdzēts noziegumā, 

ir sekojošs tiesību minimums: tikt nekavējoties informētam viņam saprotamā valodā un 

detalizēti par viņam izvirzītās apsūdzības raksturu un iemeslu; uz attiecīgu laiku un 

līdzekļiem, lai sagatavotu savu aizstāvību; aizstāvēt sevi pašam vai saņemt paša izvēlētu 

juridisku palīdzību, vai, ja trūkst līdzekļu, lai segtu izdevumus par šo juridisko palīdzību, 

saņemt to par velti, ja tas nepieciešams taisnīguma interesēs; uz apsūdzības liecinieku 

nopratināšanu vai nopratināt tos pašam un pieprasīt aizstāvības liecinieku klātbūtni un 

nopratināšanu tajos pašos apstākļos kā apsūdzības lieciniekus; uz bezmaksas tulka 

pakalpojumiem, ja viņš nesaprot tiesā lietoto valodu vai nerunā tajā. Turklāt ES Pamattiesību 

Hartas 48.panta 2.punktā ir garantētas tiesības uz aizstāvību. Atsaucoties uz profesores S. 

Kaijas teikto, jāuzsvēr, ka personām, kuras dzīvo attiecīgās valsts teritorijā un pakļautas tās 

likumiem, jānodrošina stabila un iedarbīga procedūra un mehānisms nekavētai un vienlīdzīgai 

piekļūšanai pie aizstāvja, neatkarīgi no šo personu izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, 

nodarbošanās, pilsonības, rases un nacionālās piederības, attieksmes pret reliģiju, dzimuma, 

izglītības, valodas, dzīvesvietas un citiem apstākļiem. Viens no galvenajiem cilvēktiesību 

principiem ir vienlīdzības princips likuma priekšā. Profesore uzsvēr, ka attiecībā uz šo 

principu un personas tiesībām uz aizstāvību jāteic, ka, tikai dodot personai tiesības uz 

neatliekamu tāda aizstāvja palīdzību, kam ir attiecīgās iemaņas un kompetence, kā arī 

pieredze attiecīgās kategorijas lietu izskatīšanā, šīs princips var tikt nodrošināts pilnībā, jo 

jebkurā gadījumā (pirmstiesas procesa stadijā, arī iztiesāšanas stadijā) no vienas puses, būs 

izmeklētājs, prokurors, bet, no otras puses, persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību
518

. 

Savukārt, Hartas 6.pantā un ECK 5.pantā ir noteiktas tiesības uz personas brīvību un drošību. 

Jebkādi minēto tiesību ierobežojumi nedrīkst pārsniegt tos, kas atļauti saskaņā ar ECK 5. 

pantu un izriet no ECT judikatūras. Kaut gan dalībvalstis ir ECK puses, pieredze liecina, ka 

šis fakts vien ne vienmēr nodrošina pietiekamu uzticēšanās pakāpi citu dalībvalstu 

krimināltiesību sistēmām
519
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2009. gadā ES Padomes sanāksmē tika panākta vienošanos
520

 par vispārējo pieeju 

attiecībā uz divām rezolūcijām un pamatlēmumu aizdomās turētu vai apsūdzētu personu 

procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā. Atskatoties pagātnē, jāatzīmē, ka šī bija 

pirmā reize, kad tieslietu ministri vienojas par tekstiem, ar kuriem tika stiprinātas indivīdu 

tiesības kriminālprocesā. Tika uzsvērts, ka jaunie teksti palielinās savstarpēju uzticību 

dalībvalstu starpā. Tika iecerēts, ka pēc šo tiesību aktu pieņemšanas tiks papildinātas tiesības, 

kas ietvertas ECK, attiecībā uz kuru visas dalībvalstis ir Līgumslēdzējas puses. Teksti, par 

kuriem tika panākta vienošanās, bija ceļvedis, kurā norādītas galvenās jomas, kurās ir vēlamas 

ierosmes tiesību aktu jomā vai citas ierosmes, pamatlēmums par tiesībām uz mutisku un 

rakstisku tulkojumu, kā arī rezolūcija, ar kuru veicina šā pamatlēmuma īstenošanu.  

Rezultātā, EP 2009. gada 30. novembrī pieņēma Rezolūciju par ceļvedi aizdomās 

turētu vai apsūdzētu personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā
521

, kurā tika 

paredzēta pakāpeniska pasākumu pieņemšana attiecībā uz tiesībām uz rakstisku un mutisku 

tulkojumu, tiesībām saņemt informāciju par tiesībām un informāciju par apsūdzību, tiesībām 

saņemt juridiskas konsultācijas un juridisku palīdzību, tiesībām sazināties ar radiniekiem, 

darba devējiem un konsulārām iestādēm, kā arī īpašas aizsardzības nodrošināšanu aizdomās 

turētajiem vai apsūdzētajām personām. Minētais ceļvedis tika iekļauts Stokholmas 

programmā "Atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā"
522

. Tad EP arī 

uzsvēra, ka ceļvedis ir papildināms, un aicināja Komisiju turpināt pētīt aizdomās turēto un 

apsūdzēto personu minimālo procesuālo tiesību elementus. 2010. gadā tika iesniegti 

priekšlikumi par tiesībām uz informāciju par tiesībām un informāciju par apsūdzību
523

. 

Nepieciešams atzīmēt, ka pirmais pasākums, veiktais saskaņā ar ceļvedi, bija Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/64/ES pieņemšana 2010. gada 20. oktobrī par 

tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā
524

.  Šajā Direktīvā tika noteiktas 
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tiesības uz informāciju par procesuālajām tiesībām, kas izriet no ECT judikatūras un 

pamatojoties uz tiesībām, kas noteiktas Hartā, un īpaši tās 6., 47. un 48.pantā, kā arī balstoties 

uz ECK 5. un 6.pantu ECT interpretācijā. Tajā tika noteikti kopējie minimālie standarti, kas 

jāpiemēro attiecībā uz aizdomās turētām vai apsūdzētām personām sniedzamo informāciju par 

viņu tiesībām un par viņām izvirzīto apsūdzību, lai veicinātu dalībvalstu savstarpēju 

uzticēšanos. Saskaņā ar šo direktīvu, kompetentām tiesībsargājošām iestādēm būtu 

nekavējoties mutiski vai rakstveidā jāinformē aizdomās turētās vai apsūdzētās personas par 

minētajām valsts tiesību aktos paredzētajām tiesībām, kas ir būtiskas, lai nodrošinātu lietas 

taisnīgu izskatīšanu. Tika akcentēts, ka minēto tiesību īstenošanai informācija procesa gaitā 

būtu jāsniedz savlaicīgi un ne vēlāk kā pirms aizdomās turētā vai apsūdzētās personas pirmās 

oficiālās pratināšanas, ko veic policija vai cita kompetenta iestāde. Turklāt tika noteikts, ka 

rakstveida paziņojums par tiesībām būtu nekavējoties jāizsniedz ikvienai personai, kad, 

iesaistoties tiesībsargājošām iestādēm, saistībā ar kriminālprocesu šīm personām tiek atņemta 

brīvība. Paziņojumā jāiekļauj pamatinformācija par iespējām apstrīdēt apcietināšanas 

likumību, pārskatīt lēmumu par aizturēšanu, vai lūgt pagaidu atbrīvošanu, ja un tiktāl, ciktāl 

valsts tiesību akti paredz šādas tiesības. Tika arī īpaši akcentēts, ka minēto tiesību 

izmantošana nedrīkstētu skart kriminālprocesa pienācīgu norisi. Saskaņā ar šo direktīvu, 

aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām vajadzības gadījumā tiek nodrošināts 

rakstisks vai mutisks tulkojums, turklāt, tika īpaši noteikts, ka kompetentajām iestādēm būtu 

jāpievērš īpaša uzmanība personām, kuras nevar saprast informācijas saturu vai nozīmi, 

piemēram, nepilngadības vai garīgā vai fiziskā stāvokļa dēļ. Šajā direktīva tika paredzēts, ka 

apsūdzētai personai būtu jāsaņem visa nepieciešamā informācija par izvirzīto apsūdzību, lai 

sagatavotu savu aizstāvību un tiktu garantētas šīs personas tiesības uz lietas taisnīgu 

izskatīšanu. Aizdomās turētājam vai apsūdzētājam pietiekami detalizēti būtu jāpaziņo 

iespējamā noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija, lai aizsargātu procesa taisnīgu norisi 

un ļautu efektīvi izmantot tiesības uz aizstāvību. Šajā direktīvā paredzētās tiesības uz piekļuvi 

lietas materiāliem, un tā jānodrošina bez maksas, neskarot valstu tiesību aktu noteikumus, 

kuros paredzēts veikt maksājumus par lietas materiālos ietilpstošo dokumentu kopēšanu vai 

materiālu nosūtīšanu attiecīgajām personām vai viņu advokātiem. Būtiski atzīmēt, ka īpaša 

uzmanība šajā direktīvā ir pievērsta aizturētām vai apcietinātām personām – ir noteikts, ka 

informācija par piemērojamām procesuālajām tiesībām būtu jāsniedz rakstveida paziņojumā 

par tiesībām, kas sastādīts viegli saprotamā veidā, lai minētajām personām palīdzētu izprast 

viņu tiesības. Šāds rakstveida paziņojums par tiesībām būtu nekavējoties jāizsniedz ikvienai 

apcietinātai personai, kad, iesaistoties tiesībsargājošām iestādēm, saistībā ar kriminālprocesu 
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šīm personām tiek atņemta brīvība. Tajā būtu jāiekļauj pamatinformācija par iespējām 

apstrīdēt apcietināšanas likumību, panākt, lai tiek pārskatīts lēmums par aizturēšanu, vai lūgt 

pagaidu atbrīvošanu, ja un tiktāl, ciktāl valsts tiesību akti paredz šādas tiesības Paziņojumā 

par tiesībām var iekļaut arī citas attiecīgās procesuālās tiesības, ko piemēro dalībvalstī. Šīs 

direktīvas, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa direktīvas 2011/36/ES 

par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj 

Padomes pamatlēmumu 2002/629/TI
525

, ka arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 

22. maija direktīvas 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā
526

 ieviešana 

nacionālajā līmenī notikusi, 27.10.2013., stājoties spēkā likumam „Grozījumi 

Kriminālprocesa likumā”
527

. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/64/ES par 

tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā
528

 noteiktās tiesības attiecināmas 

„uz aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, kuras nesaprot attiecīgajā 

kriminālprocesā lietoto valodu un nerunā tajā”, šajā terminā ietverot arī „atbilstīgu palīdzību 

personām ar dzirdes vai runas traucējumiem”. Likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa 

likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) Nr.90/TA-1976(2012) tika 

norādīts, ka KPL tika noteikts, ka personai ir tiesības uz mutisku un rakstisku tulkošanu, ja 

viņa neprot valsts valodu, un KPL lietotais termins „neprot” aptver abus Direktīvā lietotos 

terminus „nerunā” un „nesaprot”, turklāt praksē līdz šim nostiprinājies, ka ar šo terminoloģiju 

saprot arī gadījumus, kad personai ir dzirdes vai runas traucējumi.  Līdz ar ko bija secināts, ka 

KPL lietotā terminoloģija pilnībā atbilst Direktīvas prasībām
529

. Tāpat tika uzsverts, ka KPL 

paredzēja, ka likumā paredzētajos gadījumos personai, izsniedzot procesuālos dokumentus, 

jānodrošina to tulkojums personai saprotamā valodā, proti, personai tulkojumu var nodrošināt 

kā mutiski, tā rakstveidā, jo KPL neuzliek par pienākumu procesuālo dokumentu izsniegšanas 

laikā obligāti nodrošināt rakstveida tulkojumu. Tika pasvītrots, ka minēto nolēmumu 

(apcietinājuma, apsūdzības, tiesas gala nolēmuma, EAL) rezultātā visvairāk tiek ierobežotas 

personas tiesības kriminālprocesā (tiek ierobežota brīvība, uzrādīta apsūdzība, noteikts sods, 

izlemts par personas izdošanu citai valstij), līdz ar to, lai efektīvi nodrošinātu personas tiesības 
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uz taisnīgu tiesu, ir pamatoti paredzēt, ka šajos gadījumos personai būtu tiesības saņemt šo 

nolēmumu rakstveida tulkojumu, nevis tikai mutisku tulkojumu, kā to paredzēja iepriekšēja 

KPL redakcija. Lēmuma par personas saukšanu pie kriminālatbildības gadījumā tiek tulkota 

tikai galīgā apsūdzība. Saņemot minēto nolēmumu rakstveida tulkojumu, persona efektīvāk 

varēs realizēt savas tiesības un sagatavoties aizstāvībai. Rezultātā būtiski tika grozīts KPL 

11.pants, kurā reglamentēts viens no kriminālprocesa pamatprincipiem „kriminālprocesā 

lietojamā valoda”, to papildinot ar 2.
1
, 2.

2
 un 2.

3
 daļu, kas paredzēja, ka personai, kurai ir 

tiesības uz aizstāvību, ja tā neprot valsts valodu, ir tiesības lietot valodu, kuru šī persona prot, 

un tikšanās laikā ar aizstāvi bez atlīdzības izmantot tulka palīdzību, kura piedalīšanos 

nodrošina procesa virzītājs, šādos gadījumos: lai sagatavotos pratināšanai pirmstiesas procesā 

vai iztiesāšanai tiesas sēdē; lai sastādītu rakstveida sūdzību par kriminālprocesu veicošās 

amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu 

vai atcelšanu; lai sastādītu dokumentu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā; 

lai sastādītu apelācijas vai kasācijas sūdzību. Ja personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, ir 

piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, šā panta 2.
1
 daļā minēto tiesību 

īstenošanai tulka piedalīšanos nodrošina attiecīgā ieslodzījuma vieta. Kārtību un apjomu, kādā 

šā panta 2.
1
 un 2.

2
 daļā minētajos gadījumos tiek nodrošināta tulka palīdzība, nosaka Ministru 

kabinets. Bez tam tika noteikts, ka procesa virzītājām jānodrošina citā valodā saņemto 

apelācijas sūdzību un kasācijas sūdzību par tiesu nolēmumiem tulkojumu valsts valodā. 

Turklāt tika noteikts, ka šā panta nosacījumi par personas tiesībām lietot valodu, kuru šī 

persona prot, un bez atlīdzības izmantot tulka palīdzību attiecas arī uz personām, kurām ir 

dzirdes, runas vai redzes traucējumi. Šādām personām, likumā paredzētajos gadījumos 

izsniedzot procesuālos dokumentus, nodrošina šo dokumentu pieejamību tām saprotamā 

valodā vai veidā, ko persona spēj uztvert
530

. 

Ņemot vērā to, ka Stokholmas programmā tika paredzēts stiprināt aizdomās turēto un 

apsūdzēto tiesības, 2013. gada 27. novembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar procesuālo tiesību 

paketi, kas turpmāk stiprinātu iedzīvotāju procesuālās garantijas kriminālprocesā
531

, proti, 

priekšlikumi jauno direktīvu izstrādei: 1) direktīva nevainīguma prezumpcijas un tiesību 

piedalīties tiesas procesā nostiprināšanai, kas nodrošinātu nevainīguma prezumpcijas 

ievērošanu attiecībā uz personām, kurus policija vai tiesu iestādes tur aizdomās vai pret 

kuriem tās ir izvirzījušas apsūdzību par noziedzīgu nodarījumu; 2) direktīva, kas paredz 

speciālas garantijas bērniem, kas ir aizdomās turētā vai apsūdzētā statusā, lai viņiem 
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nodrošinātu obligātu pieeju advokātam jebkurā kriminālprocesa posmā, tūlītējo informēšanu 

par viņu tiesībām, vecāku (vai citu atbilstošu personu) palīdzību, tiesības netikt iztaujātiem 

atklātā tiesas sēdē, tiesības uz medicīnisko pārbaudi un tiesības, ja noteikta brīvības 

atņemšana, atrasties atsevišķi no pieaugušajiem ieslodzītajiem; 3) direktīva, kas paredz 

tiesības uz sākotnējo juridisko palīdzību personām, kas tiek turētas aizdomās vai ir apsūdzētas 

noziedzīgā nodarījumā un tām, kurām piemēro EAO. Tā nodrošinās aizdomās turētajiem 

pieeju juridiskajai palīdzībai jau sākotnējos kriminālprocesa posmos (kad apsūdzētās personas 

ir īpaši neaizsargātas, it īpaši, ja noteikta brīvības atņemšana). Tā arī nodrošinās juridisko 

palīdzību personām, kas apcietinātas, pamatojoties uz EAO.  

Dalībvalstīm papildus tika izstrādāti divi Komisijas ieteikumi, proti, ieteikums par 

procesuālajām garantijām visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, piemēram, cilvēkiem ar 

fizisko vai garīgo invaliditāti, kad tie ir aizdomās turēto vai apsūdzēto statusā 

kriminālprocesā. Šis ieteikums tika pamatots ar nepieciešamību ievērot vienlīdzības principu, 

kā arī nodrošināt obligātu pieeju advokāta pakalpojumiem, atbilstošas trešās personas atbalstu 

un medicīnisko palīdzību. Otrs ieteikums saistās ar tiesībām uz juridisko palīdzību, kas 

paredzēta aizdomās turētajiem vai apsūdzētajiem kriminālprocesā
532

.  

Tiesiskās un demokrātiskās valsts principi balstās uz to, ka sabiedrībā pastāv līdzsvars 

starp pamatvērtībām un tiesību realizāciju
533

. Tiesiskās valsts princips prasa, lai 

kriminālprocesa rezultāts būtu taisnīgs, proti, lai personas netiktu notiesātas par tādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem, kurus tās nav izdarījušas, un lai personas, kas izdarījušas 

noziedzīgus nodarījumus tiktu atbilstoši notiesātas. Krimināltiesību eksperts A. Judins uzsver, 

ka, atzīstot kriminālprocesa interešu nozīmi un paredzot personu tiesību un brīvību 

ierobežošanu ar piespiedu līdzekļiem, tiesību aktos vienlaikus stingri reglamentēts 

pieļaujamas represijas raksturs un apjoms. Aizdomās turētā un apsūdzētā intereses tiek 

aizsargātās ar Satversmi un citiem normatīviem aktiem tāpat kā jebkura cita cilvēka intereses, 

un to ierobežošana ir pieļaujama tikai līkumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā apjoma. 

Saskaņa ar samerīguma principu publiskai varai, ierobežojot persona stiesības un likumiskās 

intereses, jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm
534

. Lemjot 
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jautājumu par personas tiesību ierobežošanas nepieciešamību, jāizvērtē, vai labums, ko iegūs 

sabiedrība, ir lielāks par indivīda tiesībām un likumīgām interesēm nodarīto zaudējumu.  

Mūsdienu kriminālprocesa tiesības nav tehnisku priekšrakstu kopums, bet gan tiesību 

nozare, kas balstās uz vispārējām cilvēktiesību normām. Tiesību normas, kas regulē drošības 

līdzekļu piemērošanu, faktiski atspoguļo kompromisu starp kriminālprocesa un cilvēktiesību 

interesēm, paredzot personas tiesību ierobežošanu, šīs normas precīzi definē maksimāli 

pieļaujamo represijas apjoma, nosaka tās piemērošanas kartību, paredz pārsūdzēšanas iespēju. 

Cilvēku tiesību ierobežošana kriminālprocesā ir pieļaujama tik tālu, cik tas ir nepieciešams, 

lai nodrošinātu ātru un netraucētu lietas izmeklēšanu un iztiesāšanu. Šādai ierobežošanai 

kriminālprocesa ietvaros jābūt pēc iespējas mazākai. Lemjot par drošības līdzekļa 

piemērošanu, procesa virzītājam jāsamēro kriminālprocesa intereses ar personas 

pamattiesībām, kas garantētas Satversmē un citos tiesību aktos. Aizbildinoties ar 

kriminālprocesa interesēm, nedrīkst nepamatoti vai nesamērīgi ierobežot personas tiesības
535

.  

2012. gadā atjauninātas ES politikas pamatnostādnēs par spīdzināšanu un citu 

nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību un sodīšanu
536

 tika paredzēts pieņemt un ieviest 

garantijas un procedūras, kas saistītas ar apcietinājuma vietām. 2013. gadā diskusijā par tēmu 

„Latvijai aktuālie cilvēktiesību jautājumi” tika uzsvērts, ka pašlaik Latvijai risināmās 

problēmas ir saistītas ar izmeklēšanas darbību efektivitāti un objektivitāti, ieslodzījuma vietu 

un policijas darbību atbilstību ECK 3. pantam un pienācīga pamatojuma nodrošināšanu 

amatpersonu un tiesu lēmumos un spriedumos. Monckton Chambers advokāts Džeremijs 

Makbraids (Jeremy McBride) akcentēja, ka attiecībā uz darbībām tipiskākās problēmas šajā 

jomā ir saistītas ar spēka lietošanu, policijas apiešanos ar apcietinātām personām, efektīvas 

izmeklēšanas nodrošināšanas pienākumu, personu novērošanu, un tās laikā iegūto datu 

izmantošanu
537

.  

Stājusies spēkā 1953. gada 3. septembrī ECK nostiprināja cilvēka pamattiesības un 

kļuvusi par pamatu to aizsardzības mehānisma izveidei. Tomēr, ECT nevar būt uzskatama par 

augstāko instanci attiecībā uz dalībvalsts tiesībsargājošo sistēmu. Tādēļ, ECT nav tiesīgs 

atcelt valsts varas iestādes vai nacionālās tiesas nolēmumu, sniegt norādījumus likumdevējam, 

veikt nacionālas likumdošanas vai tiesu prakses kontroli, piemērot līdzekļus ar juridiskām 

sekām. ECT pamatuzdevums ir konkrētas sūdzības izskatīšanas rezultāta noskaidrot ECK 

pārkāpuma esību, un, konstatējot pārkāpumu, piešķirt naudas kompensāciju, ieskaitot ar 
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sūdzības iesniegšanu un izskatīšanu saistītus izdevumus. Pārkāpuma konstatēšanai, ka rakstīja 

toreizēja ECT tiesnese I. Ziemele
538

, ir nepieciešams pārkāpums kā objektīvs fakts un radītais 

zaudējums personai vai personu grupai, kā arī cēloniskais sakars starp minēto pārkāpumu un 

radīto zaudējumu šai personai vai personu grupai. Pārkāpuma konstatēšana gan var novest pie 

tā, ka tiek atrasta valsts iestāžu nolaidība, bezdarbība vai apzināta nelikumīga darbība, tomēr 

vainas elements nekur neparādās kā atsevišķais un nepieciešams elements atbildības 

konstatēšanai ECK izpratnē. Citējot Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja M. Raska 

teikto
539

, var atzīmēt, ka spriedumi ir jābalsta uz juridisku gudrību – vispāratzītiem 

jurisprudences principiem un metodēm. Jebkura novirze, vai tā būtu saistīta ar tiesību 

piemērošanas atteikumu, vai jaunu interpretāciju, prasa uzmanīgu izvērtēšanu un argumentētu 

pamatojumu. Tiesu vara ir balstīta uz tiesībām, bet tiesības, savukārt, veidojas ņemot vērā 

sabiedrības intereses. Atsaucoties uz tiesību zinātnes pētnieka V. Kalašnikova teikto, 

jāatzīmē, ka ECT funkcijas neaprobežojas tikai ar konkrētas situācijas izvērtēšanas procesu, 

un tās kompetencē nav tikai atsevišķa taisnīga risinājuma meklējums, bet jebkuram 

nolēmumam ir uz nākotni vērsta motivācijas būtība jeb vēlme maksimāli samazināt līdzīga 

pārkāpuma izdarīšanas iespējamību
540

. Turklāt, ECT nolēmumam ir izteikti vienlīdzīgs 

starpnacionāls raksturs, kas attiecas ne vien uz konkrēto valsti, uzliekot par pienākumu 

novērst cilvēktiesību pārkāpumus, bet pastarpināti attiecas arī uz visām EP dalībvalstīm, 

kļūstot par tiesību avotu, no kura tiek smeltas atziņas un argumentācijas nākotnē
541

.  

ECT nolēmumi ir saistoši, un valstīm ir pienākums nodrošināt, ka ECT identificētās 

problēmas tiek novērstas un identiski Konvencijas pārkāpumi nākotnē nenotiek. Tajā pašā 

laikā ir svarīgi atcerēties, ka ECT judikatūru veido ne tikai spriedumi, kuros konstatēts 

Konvencijas pārkāpums, bet arī spriedumi, kuros šāds pārkāpums nav konstatēts, kā arī 

lēmumi par sūdzības noraidīšanu, īpaši tie lēmumi, kuri pieņemti lietās, par kurām valdība 

sniegusi savus komentārus – atzīmē MK pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās  

K. Līce
542

.  
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Sākotnēji ECK autori bija paredzējuši, ka ECT skatīs zaudējuma atlīdzības jautājumu 

tikai tad, ja nacionālā līmenī šāda atlīdzība nebūs pieejama vai būs pieejama tikai daļēji
543

. Uz 

to norāda pats 41.panta teksts, kad tas runā par gadījumiem, kad “iekšējās tiesību normas 

paredz tikai daļēju šī pārkāpuma seku novēršanu”. Tomēr tiesas prakse ir attīstījusies citādāk. 

ECT tiesnesis Malinverni to ir raksturojis tādējādi, ka kompensācijas piešķiršana no 

izņēmuma ir kļuvusi par normu
544

. Tiesai ir ērtāk kopā ar lietu izspriest arī kompensācijas 

apmēru. Tiesai, ņemot vērā tā noslogotību, būtu neprātīgi atlikt 41.panta jautājumu atsevišķa 

sprieduma taisīšanai. ECT pastāvēšanas laikā ne vienu reizi dalībvalstīs netika fiksēts ECT 

sprieduma neievērošanas un neizpildes gadījums, jo pretējā gadījumā dalībvalstij var draudēt 

pat izslēgšana no EP. Kā norāda tiesību doktors A. Kučs, “ECT, līdzsvarojot dažādas 

intereses, uzsver, ka ir nepieciešams aizsargāt tiesu varas objektivitāti un autoritāti 

sabiedrībā”
545

. Nepieciešams arī atzīmēt, ka, ja tiek noskaidrots, ka bez tiesību aktu 

grozīšanas ECT spriedumā konstatētā situācijā var atkārtoties, dalībvalsts izdara attiecīgos 

grozījumus. EP Ministru komiteja seko līdzi savlaicīgai naudas kompensācijas izmaksai, kā 

arī ECT spriedumos konstatēto tiesību aktu nepilnību izlabošanai. ECT sprieduma izpilde ir 

saistoša dalībvalstij – atbildētājai lietā. Tomēr praktiski ECT spriedumu nozīme ir daudz 

plašāka un var ietekmēt visu dalībvalstu tiesu praksi un tiesību aktus. Jāatzīmē, ka visas 

tiesiskās normas, kuras ir iekļautas ECK I nodaļā un to papildinošos Protokolos 

piemērojamas, pamatojoties uz to interpretāciju ECK spriedumos. 

2012.gadā notikušajā starptautiskajā konferencē Nacionālo augstāko tiesu loma 

cilvēktiesību aizsardzībā izskanēja viedokļi, ka tieši nacionālajām tiesām ir efektīvi jāpiemēro 

ECK, uz to tieši atsaucoties. Tas nozīmē, ka jau nacionālajā līmenī ir jādara viss iespējamais, 

lai pēc iespējas efektīvāk ievērotu no konvencijas izrietošo cilvēktiesību standartus, un tikai 

tajos gadījumos, kad nacionālā līmenī nav spēts (vispār vai pietiekami efektīvi) parūpēties par 

indivīdam garantēto tiesību nodrošināšanu vai aizsardzību, tam vēl ir iespēja vērsties ECT
546

. 

Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas vadītājs P. Gruziņš pauda viedokli, ka ECT nolēmumi 

pievērš uzmanību ECK pareizai piemērošanai. Lai samazinātu pieteikumu pret Latviju skaitu 

ECT, visām tiesām vajadzētu šos lēmumus pētīt un izmantot, lai lietas izspriestu ne tikai 

materiāli pareizi, bet arī pareizi ievērotu procesuālās normas. Ikvienam tiesnesim ik pa brīdim 
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jāielūkojas ECT spriedumos – tur ir principi un ECK standarti, kas, spriežot tiesu, jāpiemēro 

tā, kā tos ir iztulkojusi ECT
547

. Atsaucoties uz cilvēktiesību speciālista J. Kalevarta teikto 

jāuzsvēr, ka problēmas var rasties no cilvēktiesību regulejošo tiesību normu interpretācijas 

pretrunām, jo nacionālās tiesas tiesnesis var nonākt situācijā, kad vienlaicīgi jāpiemēro vairāki 

avoti, proti, nacionālās pamattiesības, ECK, Cilvēktiesību Harta, kā arī sektorālie ES 

instrumenti
548

. 

Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesa I. Ziemele norādīja, ka ECT turpina 

ienākt prasības, kas saistītas ar atsevišķām kriminālprocesa un operatīvās darbības 

problēmām, piemēram, telefonsarunu noklausīšanās, veiktie operatīvie eksperimenti. Viņa 

gan norādīja, ka Latvijas iedzīvotāju sūdzībās konstatētās problēmas ir mainījušās un 

periodiski parādās jauns problēmu loks. To viņa saista ar tiesībsargājošo iestāžu un tiesu 

darba attīstību. I. Ziemele atzina, ka ECT ir bijušas sūdzības arī par lietu ilgo iztiesāšanu 

Latvijas tiesās, tomēr viņa norāda, ka tās ir saistītas ar laika posmu pirms 2005. gada, kad tika 

pieņemts jaunais KPL
549

.  

Jāuzsver, ka ECK 5.panta pārkāpums ir viens no visbiežāk izskatāmiem jautājumiem 

ECT. Būtu jāatzīmē, ka laika posmā no 1997. līdz 2012. gadam ECT izskatīja 145 lietas pret 

Latviju (no tiem 20 lietās tika noslēgts mierizlīgums, bet 15 lietās tika izbeigtas sakarā ar to, 

ka Latvijas valsts vienpusējā kārtībā atzina savu vainu). Šis skaitlis ir samēra zems 

salīdzinājumā ar rekordlielumiem, kuri šajā atskaites periodā tika fiksēti, piemēram, tādas 

valstīs kā Turcijā, Itālijā, Krievijā un Polijā: 2870, 2229, 1346 un 1019 gadījumi attiecīgi
550

. 

Veicot salīdzinājumu ar Baltijas valstīm, ir jāatzīmē, ka Igaunijā šajā periodā tika reģistrēts 

divreiz mazāks sūdzību skaits, bet Lietuvā – lielāks par Latviju sūdzību skaits - 87 sūdzības. 

No visām sūdzībām Latvijā minētajā laika periodā pamattiesības uz brīvību un drošību tika 

aizskartas un skatītas ECT 39 reizes, kas ir divreiz vairāk, nekā Lietuvā un četras reizes 

vairāk nekā Igaunijā: 39, 19 un 9 sūdzības attiecīgi. Liels skaits līdzīgu pārkāpumu un 

reģistrēto sūdzību ECT atzīmēts Turcijā, Krievijā, Polijā, Bulgārijā – 591, 486, 280 un 241 

gadījums attiecīgi. Personas tiesības uz taisnīgu, objektīvu tiesu un to pārkāpumi Latvijā 

minētajā laika periodā tika reģistrēti 10 sūdzībās ECT, bet Lietuvā un Igaunijā – 19 un 7 

sūdzībās. Tajā paša laikā šo pārkāpumu skaits citās valstīs bija krietni augstāks – 755, 606, 
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458, 360, 257 un 249 Turcijā, Krievijā, Ukrainā, Rumānijā, Francijā un Itālijā attiecīgi. Pētot 

lietas izskatīšanas ilgumu un to analīzi ECT sūdzībās, var atzīmēt, ka Latvijā tika reģistrētas 9 

sūdzības, savukārt Lietuvā un Igaunijā 25 un 4 attiecīgi, kas ir samērā neliels skaits 

salīdzinājumā ar 1171 reģistrēto sūdzību no Itālijas, 531 – no Turcijas, 418 – no Polijas, 286 – 

no Ukrainas un 281 – no Francijas. Savukārt, 2013. gadā ECT ir pasludinājusi 8 spriedumus 

un 12 lēmumus lietās pret Latviju. Šajā sakarā MK pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību 

institūcijās biroja vadītāja vietnieks E. Plaksins
551

 pauda viedokli, ka iepazīstoties ar ECT 

analīzi un motivāciju daudzos 2013. gadā pieņemtajos nolēmumos, ir redzams, ka ECT vērīgi 

seko līdzi Latvijas tiesu judikatūras attīstībai, tendencēm un aktuālajām izmaiņām, un nākas 

atzīt, ka Latvija un Latvijas tiesas nav ECT norādījumu pasīvi saņēmēji un saite starp ECT un 

Latvijas tiesām nav vienpusēja. Vērtējot situāciju ar ECT, Augstākās tiesas Senāta 

krimināllietu departamenta priekšsēdētājs P. Dzalbe atzīmēja, ka kopš notikumiem jeb 

iespējamajiem pārkāpumiem līdz ECT spriedumam, mierizlīgumam vai vienpusējai 

deklarācijai paiet ilgs laiks, vairāki gadi. Pa šo laiku mainās juridiskā domāšana, tiesu prakse, 

ir pieņemti grozījumi, papildinājumi likumos, kā arī ECT prakse un atziņas attīstās ar katru 

gadu
552

. 

3.2. Izmeklēšanas tiesneša kompetence kriminālprocesuālo  

       piespiedu līdzekļu piemērošanā 

 

Kā jau tika iepriekš atzīmēts promocijas darbā, līdz ar KPL stāšanos spēkā 

kriminālprocesuālajās normās parādījas ar cilvēktiesību ievērošanu un noziedzīgu nodarījumu 

izdarījušo personu reālu tiesību un interešu aizstāvību saistītas tendences. KPL koncepcijā 

tika paredzēts, ka tiesas nodrošinās cilvēktiesību ierobežojošo pasākumu kontroli pirmstiesas 

procesā, tāpēc tiesās bija paredzēts izveidot izmeklēšanas tiesnešu amatus, vienlaikus 

nodrošinot starptautisko tiesību prasību par objektīvu un neieinteresētu tiesu iztiesāšanā
553

. 

Prasība nodrošināt tiesas objektivitāti saistās ar vairākiem nosacījumiem, starp kuriem ir arī 

nepieciešamība nodalīt funkcijas: tiesneši, kas izspriež tiesu, nedrīkstētu būt „iejaukti” 

konkrētā noziedzīgā nodarījumā pirmstiesas izmeklēšanas procesā, savukārt šajā pirmstiesas 

procesā ir vajadzīga tiesas kontrole par cilvēktiesību ierobežojumiem
554

. Izmeklēšanas 

tiesnešu institūts Latvijas kriminālprocesā uzsāka pastāvēt, stājoties spēkā KPL. 
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Izmeklēšanas tiesneša institūts ir saistāms arī ar tiesību uz taisnīgu tiesu 

nodrošināšanu. Tiesības uz taisnīgu, neatkarīgu un objektīvu tiesu paredzētas KPL 15.pantā, 

kā arī ECK 6.pantā. Tiesas objektivitāte tiek vērtēta arī pēc tiesas sastāva izveidošanas 

procedūras un fakts, ka kriminālprocesa iztiesāšanā iesaistītais tiesnesis agrāk jau piedalījies 

procesā, nozīmē, ka šī objektivitātes prasība ir pārkāpta. Lai tas nenotiktu KPL 52.panta 3. un 

4.daļā ir noteikts, ka izmeklēšanas tiesnesis nedrīkst būt persona, kura šajā pašā 

kriminālprocesā ir bijusi procesa virzītājs vai uzraugošais prokurors, kā arī lietas izskatīšanā 

tiesā nedrīkst piedalīties tiesnesis, kurš ir piedalījies šajā kriminālprocesā jebkādā statusā. 

Tomēr, tiesību aktos nepastāv aizliegums izmeklēšanas tiesneša funkcijas veikt pašam rajona 

(pilsētas) tiesas priekšsēdētājam. Šādos gadījumos var rasties problēmas ar pieņemto lēmumu 

vai rīcības pārsūdzēšanu, jo KPL 337. pants nosaka, ka šādos gadījumos sūdzību izlemj tiesas 

priekšsēdētājs. Nav pieļaujama situācija, ka sūdzības izskatītājs ir pats pārsūdzētā lēmuma 

pieņēmējs vai rīcības izdarītājs. Norādāms, ka attiecībā uz ar brīvības atņemšanu saistīto 

piespiedu līdzekļu piemērošanas pārsūdzēšanu ir paredzēta cita kārtība, un šajos gadījumos 

sūdzību par izmeklēšanas tiesneša lēmumu izskata augstāka līmeņa tiesas tiesnesis
555

. 

Jēdziens ”izmeklēšanas tiesnesis” Latvijā nav jauns. Izmeklēšanas tiesneša institūta 

ieviešanas vēsture Latvijā padziļināti analizēta un sistematizēta juristes L. Dundures rakstā
556

. 

Kā viņa norāda, jau 19. gadsimta otrajā pusē Latvijai, atrodoties Krievijas impērijas sastāvā 

un sekojot tās tiesu reformai, kā patstāvīgs izmeklēšanas subjekts tika ieviests izmeklēšanas 

tiesneša institūts. Arī pirmskara Latvijā bija šādas amatpersonas, tikai viņu uzdevums bija 

izdarīt iepriekšējo izmeklēšanu apgabaltiesai piekritīgās krimināllietās noteiktā apriņķa vai 

pilsētas iecirknī. Savukārt normas par izmeklēšanas tiesneša institūtu tika iekļautas tiesību 

aktos un reglamentētas 1939. gada Kriminālprocesa likuma II nodaļā “Iepriekšēja 

izmeklēšana” 284.-588.pantos
557

. Pēc policijas veiktās izziņās izmeklēšanas tiesnesis apsvēra, 

vai ir vajadzība veikt iepriekšējo izmeklēšanu, vai arī lieta virzāma prokuroram bez tās. 

Savukārt prokurors neveica šo izmeklēšanu, bet tikai deva priekšlikumu un norādījumus 

izmeklēšanas tiesnešiem, kā arī pārraudzīju šo izmeklēšanu. Izmeklēšanas tiesnesis bija 

tiesīgs pratināt lieciniekus, cietušo, apsūdzēto, veikt notikuma vietas un priekšmetu apskati, 

kratīšanu, pierādījumu izņemšanu, atzīt cietušo par civilprasītāju, izdarīt vienkāršas 

ekspertīzes, nosūtīt ārzemju tiesu iestādēm uzdevumus par nopratināšanu un pieprasījumus 

par noziedznieku izdošanu. Tāds izmeklēšanas tiesnesis varētu būt pielīdzināts mūsdienu 
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izmeklētājam
558

. Jāuzsvēr, ka vēsturiski izmeklēšanas tiesneša institūts tika dibināts 

patstāvīgai noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai, nevis cilvēktiesību ievērošanas uzraudzības 

veikšanai
559

. KPL 40.pants nosaka izmeklēšanas tiesneša būtību un kompetenci. Savukārt, 

pirmskara Latvijā, kā izriet no L. Dundures pētījuma, Kriminālprocesa likuma 325.pants 

paredzēja arī svarīgu lietu izmeklēšanas tiesneša institūtu un sevišķi svarīgu lietu 

izmeklēšanas tiesneša institūtu, kuri izmeklēšanu varēja uzsākt tikai pēc apgabaltiesas 

prokurora un Tiesu palātas prokurora priekšlikuma. Vienlaikus ar KPL stāšanos spēkā tika 

grozīts likums „Par tiesu varu”, papildinot tā 32.pantu ar 4.daļu, kas reglamentē izmeklēšanas 

tiesneša norīkošanas kārtību. Izmeklēšanas tiesnesis ir tiesnesis, kuram rajona (pilsētas) tiesas 

priekšsēdētājs uz noteiktu laiku (līdz 3 gadiem) likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā 

uzdevis kontrolēt cilvēktiesību ievērošanu kriminālprocesos. Izmeklēšanā pirmstiesas procesā 

pastāv iekšējā un ārējā procesuālā kontrole
560

. Iekšējo kontroli veic izmeklētāja tiešais 

priekšnieks, vai amatpersona, kurai tādas pilnvaras tiek piešķirtas, balstoties uz KPL normām. 

Ārējo kontroli veic izmeklēšanas tiesnesis, kurš pilnvarots kontrolēt cilvēktiesību 

ierobežojumus, attiecīgas rajona tiesas priekšsēdētājs, kas piedalās izmeklēšanas kontroles 

realizācijā, izmeklēšanas tiesneša lēmumu pārsūdzības gadījumos, kā arī uzraugošais 

prokurors, kuram ar likumu piešķirtas plašas pilnvaras uzraudzības īstenošanā, t. sk. pilnvaras 

sniegt norādījumus par kriminālprocesa veida un izmeklēšanas procesa izvēli. No minēto 

procesuālas kontroles subjekta izpratnes par izmeklēšanas būtību un izmeklētāja darbību tajā, 

KPL normu izpratnes un interpretācijas, pareizas izpratnes par savu lomu kriminālprocesā un 

aktīvās pilnvaru realizācijas ir atkarīgs, cik efektīva ir kontrole par izmeklēšanu pirmstiesas 

procesā.  

Viens no kriminālprocesa principiem nosaka, ka kriminālprocesā pastāv procesuālo 

funkciju nodalīšana, atbilstoši kurai cilvēktiesību ierobežojuma kontroles funkciju pirmstiesas 

procesā realizē izmeklēšanas tiesnesis, t.sk. arī attiecībā uz piespiedu līdzekļiem atbilstoši 

likumā noteiktajai kompetencei. Jāuzsver, ka izmeklēšanas tiesnesis šo funkciju realizē ne 

tikai pirmstiesas procesā, bet likumā noteiktos gadījumos arī līdz iztiesāšanas uzsākšanai 

pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesā līdz lietas iztiesāšanas uzsākšanai izmeklēšanas 

tiesnesim ir pienākums lemt par apsūdzētā pieteikumu attiecībā uz drošības līdzekļu grozīšanu 

vai atcelšanu, kā arī par prokurora ierosinājumu attiecībā uz drošības līdzekļa izraudzīšanu vai 

grozīšanu. Jāņem vērā, kā, pildot savus pienākumus, izmeklēšanas tiesnesim ir jāatrod 

līdzsvars starp cilvēktiesību aizsardzību un nepieciešamību sabiedrības drošības interesēs 

ierobežot kādas personas tiesības. Pārējās ierobežojuma kontroles funkcijas galvenokārt ir 
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uzticētas prokuroram. Līdz ar to būtu precizējams KPL 17.pants, to izsakot šādā redakcijā: 

Cilvēka tiesību ierobežojumu kontroles funkcija pirmstiesas procesā, un šajā likumā notiektos 

gadījumos līdz iztiesāšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā, un apsūdzības, aizstāvības un 

tiesas spriešanas funkcijas kriminālprocesā ir nodalītas. 

KPL paredz plašas izmeklēšanas tiesneša pilnvaras un tiesības kriminālprocesā. 

Viņam ir tiesības iepazīties ar visiem materiāliem kriminālprocesā, kurā iesniegts procesa 

virzītāja ierosinājums, personas sūdzība vai pieteikums, pieteikts noraidījums; pieprasīt no 

procesa virzītāja papildu informāciju kriminālprocesā, kurā tiek veiktas speciālas 

izmeklēšanas darbības vai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis u.c. KPL 

piešķir arī tiesības lemt par piespiedu līdzekļa, kas saistīts ar brīvības atņemšanu – 

apcietinājuma, mājas aresta, ievietošanas ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai, 

ievietošanas sociālās korekcijas izglītības iestādē – piemērošanu, veikt kontroli par šo 

piespiedu līdzekļu piemērošanu, kā arī lemt par piespiedu līdzekļu termiņa pagarināšanu 

maksimālajās robežās kriminālprocesos par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. 

Nepieciešams atzīmēt, ka izmeklēšanas tiesnesim ir tiesības lemt arī par personas ievietošanu 

psihiatriskajā slimnīcā, ja uzsākts process par medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu un persona ir bīstama sabiedrībai (KPL 599.pants, līdz tiesa pieņem lēmumu par 

medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu)
561

. 

Pirmstiesas procesā ar ierosinājumu par ar brīvības atņemšanu saistītā piespiedu 

līdzekļa piemērošanu pie izmeklēšanas tiesneša vēršas procesa virzītājs – izmeklētājs vai 

prokurors, bet pēc lietas nodošanas pirmās instances tiesai līdz iztiesāšanas uzsākšanas – 

prokurors. Ierosinājums tiek izskatīts slēgtā tiesas sēdē, kurā piedalās procesa virzītājs, pati 

persona, par kurai piemērojamo piespiedu līdzekli tiek lemts, tās aizstāvis, pārstāvis. Ja 

persona, par kurai piemērojamo piespiedu līdzekļi tiek lemts, nepārvalda valsts valodu, tiesas 

sēdē jāpiedalās tulkam.  

Izskatot ierosinājumu par apcietinājuma piemērošanu, izmeklēšanas tiesnesim visa 

viņa rīcībā esošā informācija (gan tāda, kas pamato apcietinājuma piemērošana, gan arī tāda, 

kas apšauba šādu nepieciešamību) jāvērtē bez aizspriedumiem un neitrāli. Jāatzīmē, ka šī 

atziņa figurē arī ECT nolēmumos. Tā, ECT interpretējot ECK 5.panta 3.punktā noteikto, 

norāda, ka tiesnesim ir pienākums izskatīt jautājumu par personas apcietināšanu, pēc būtības 

izvērtējot visus faktus par un pret apcietināšanu, kā rezultātā izlemt šo jautājumu tikai un 

vienīgi uz tiesisko kritēriju pamata
562

. Būtiskā nozīme ir objektīvajiem apstākļiem, kas eksistē 
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lēmuma par apcietināšanu pieņemšanas laikā
563

. Turklāt, pamatojot drošības līdzekļa 

piemērošanu, ir pieļaujama iegūto ziņu ekstrapolēšana uz personas iespējamo nākotnes 

uzvedību
564

. Tā, piemēram, apcietinājuma piemērošanu var pamatot ar informāciju, ka 

aizdomās turētais cita kriminālprocesa ietvaros ir turpinājis noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu 

laikā, kad viņam piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības ierobežošanu (i), 

iepriekš mēģinājis ietekmēt lieciniekus, nolūkā piespiest viņus mainīt liecības (ii), iepriekš 

mēģinājis izvairīties no piedalīšanās kriminālprocesā, šajā nolūkā izbraucot uz ārzemēm (iii) 

utt. Vienlaikus jāievēro, kā arī minēto un citu līdzīgu faktu noskaidrošana nenozīmē, ka 

personai automātiski būtu jāpiemēro apcietinājums.  

Atbilstoši KPL 280.pantā noteiktajam, ja izmeklēšanas tiesnesis nav piemērojis 

apcietinājumu, procesa virzītājs var atkārtoti ierosināt šo jautājumu tikai šādos gadījumos: 

 personai celta un izsniegta jauna apsūdzība par smagāka noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanu; 

 persona pārkāpusi tai piemērotā drošības līdzekļa noteikumus; 

 iegūti pierādījumi par mēģinājumiem nelikumīgi ietekmēt liecinošo personu; 

 persona ir iznīcinājusi vai mēģinājusi iznīcināt noziedzīgā nodarījuma pēdas; 

 pirmstiesas kriminālprocesā iegūtie materiāli rada pamatotas aizdomas, ka persona 

izdarījusi citu tīšu noziedzīgu nodarījumu vai grasās izvairīties no pirmstiesas 

kriminālprocesa vai tiesas.  

Ja ir konstatēts pamats atkārtota ierosinājuma iesniegšanai, izmeklēšanas tiesnesis 

izskata to vispārēja kārtībā. Arī šajā gadījumā, ievērojot visu viņa rīcībā esošo informāciju par 

lēmuma pieņemšanai nozīmīgajiem faktiem, izmeklēšanas tiesnesis var lemt gan par personas 

apcietināšanu, gan arī noraidīt šādu ierosinājumu. 
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Izmeklēšanas tiesnesis uzklausa attiecīgas personas viedokli, izskata lietas materiālus 

un izvērtē piespiedu līdzekļa iemeslus un pamatus. KPL 37.panta 3.daļas 7.punkts paredz, ka 

tiesas sēdē var piedalīties arī uzraugošais prokurors. Jāatzīmē, neveiksmes patreizējā KPL 

37.panta 3.daļas 7.punkta redakcijā, kas nosaka, ka izmeklēšanu uzraugošajam prokuroram ir 

tiesības piedalīties sēdē, kurā izmeklēšanas tiesnesis lemj par atļaujas došanu piespiedu 

līdzekļu piemērošanai un speciālo izmeklēšanas darbību veikšanai. Tādēļ būtu nepieciešams 

precizēt minētā panta redakciju paredzot, ka izmeklēšanu uzraugošajam prokuroram ir 

tiesības piedalīties sēdē, kurā izmeklēšanas tiesnesis lemj par piespiedu līdzekļu piemērošanu 

vai speciālo izmeklēšanas darbību veikšanu.  

 Izmeklēšanas tiesneša noslogojuma analīze dod iespēju secināt, ka pienākumu izpilde 

var aizņemt visu darba dienu tikai Rīgas pilsētā, līdz ar ko kā loģisks risinājums ir šo tiesnešu 

iesaistīšana citu – nekriminālo lietu izskatīšanā. Tika arī izteikts G. Kūtra  piedāvājums atļaut 

izmeklēšanas tiesnešiem skatīt arī krimināllietas, kurās tiesnesis nav veicis izmeklēšanas 

tiesneša funkcijas
565

. Tiesu informatīvā sistēmā esošie statistikas dati norāda, ka visās Rīgas 

pilsētas tiesās laika posmā no 2010. gada līdz 2014. gadam tiesas sēdes, kurās tika lemts 

jautājums par kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu vai turpmākās 

piemērošanas nepieciešamības izvērtēšanu notikušas attiecīgi 1365, 1468, 1409, 1159 un 1076 

reizi, attiecīgi
566

.  

Šīs promocijas darba apakšnodaļas nobeiguma jānorāda, ka izmeklēšanas tiesneša 

kompetencē ir virkne sarežģītu funkciju, t.sk., atsevišķām funkcijām ir ekskluzīvs raksturs. 

Piemēram, viņam ir tiesības lemt par piespiedu līdzekļa, kas saistīts ar brīvības atņemšanu – 

apcietinājuma, mājas aresta, ievietošanas ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai, 

ievietošanas sociālās korekcijas izglītības iestādē – piemērošanu, kā arī veikt kontroli par šo 

piespiedu līdzekļu piemērošanu – lemt par piespiedu līdzekļu termiņa pagarināšanu. Valsts 

pienākums ņemt vērā starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā izriet no Satversmes 89.panta, 

kas noteic, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar Satversmi, likumiem 

un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem
567

. KPL piešķir izmeklēšanas tiesnesim 

savu konkrēto pilnvaru ietvaros tiesības kontrolēt cilvēktiesību ievērošanu kriminālprocesos, 

pārējās ierobežojuma kontroles funkcijas uzticot prokuroram. Jāpiebilst, ka saskaņā ar KPL 

17.pantu izmeklēšanas tiesnesis cilvēktiesību ierobežojuma kontroles funkciju realizē ne tikai 

pirmstiesas procesā, bet likumā noteiktos gadījumos arī līdz iztiesāšanas uzsākšanai pirmās 
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instances tiesā
568

. Tiesas objektivitāte tiek vērtēta arī pēc tiesas sastāva izveidošanas 

procedūras un fakts, ka kriminālprocesa iztiesāšanā iesaistītais tiesnesis agrāk jau piedalījies 

procesā, piemēram, pieņēmis lēmumu par kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu 

piemērošanu, nozīmē, ka šī objektivitātes prasība ir pārkāpta. Lai tas nenotiktu KPL 52.panta 

3. un 4.daļā ir noteikts, ka izmeklēšanas tiesnesis nedrīkst būt persona, kura šajā pašā 

kriminālprocesā ir bijusi procesa virzītājs vai uzraugošais prokurors, kā arī lietas izskatīšanā 

tiesā nedrīkst piedalīties tiesnesis, kurš ir piedalījies šajā kriminālprocesā jebkādā statusā. Šis 

uzstādījums sasaucas ar ECT interpretāciju, proti, ECK 5.panta 1.punkta (c) apakšpunkta 

interpretācijā jēdziens "tiesnesis vai cita amatpersona, kura saskaņā ar likumu ir pilnvarota 

realizēt tiesu varu” ir vārdkopas "kompetenta tiesībsargājošā iestāde" sinonīms
569

. Nosakot 

tiesu iestādi, kas izlems personas brīvību skarošus jautājumus, īpaša nozīme ir likumā 

noteiktām formālām prasībām
570

. Turklāt amatpersona, kas apveltīta ar tiesneša pilnvarām un 

ir  

kompetenta pieņemt lēmumus par apcietināšanu, var veikt arī citas funkcijas.  Tomēr, ja šī 

amatpersona turpina palikt iesaistīta kriminālprocesā, pastāv risks, ka viņas objektivitāte šajā 

gadījumā var radīt pamatotas šaubas personām, kuru intereses ietekmē šīs amatpersonas 

pieņemtais lēmumus, turklāt pie nosacījumā, ka šī amatpersona turpina piedalīties 

kriminālprocesā kā apsūdzētājs. 

 
 

3.3. Spīdzināšanas un necilvēcīgas rīcības prevencija un tās mijiedarbība ar personas,  

       kurai kriminālprocesā ir liegta brīvība, tiesību ievērošanu 

 

Kriminālpolitikas funkcionēšanas efektivitāte ir skatāma ne tikai tiesību normu 

atbilstības, tiesību aizsardzības iestāžu vadības, stratēģijas un taktikas panākumu griezumā, 

bet ir nopietni vērā ņemams vispārcilvēcisko normu un vērtību respektēšanās un ievērošanas 

faktors, kas izriet no nacionāliem tiesību aktiem un valstij saistošiem starptautiskajiem 

līgumiem
571

. Pēc Eiropas Komisijas viceprezidentes V. Redingas teikta „fundamentālas 
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tiesības tādas kā gods un cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība un cilvēktiesību ievērošana ir 

ES pastāvēšanas pamats„
572

. Tomēr, neskatoties uz visām starptautiskajām un nacionālajām 

garantijām, cilvēktiesības uzraugošās institūcijas joprojām dokumentē sūdzības par to, ka visā 

Eiropas un Centrālās Āzijas reģionā valsts amatpersonas pakļauj spīdzināšanai un citiem 

cietsirdīgas apiešanās veidiem personas, kam atņemta brīvība, un dažādās oficiālās brīvības 

atņemšanas vietās arī mūsdienās ir sastopama spīdzināšana un citas cietsirdīgas izturēšanās 

izpausmes. Arī Igaunija, Latvija un Lietuva šajā ziņā nav izņēmumi, kā liecina cilvēktiesības 

uzraugošo institūciju ziņojumi, it īpaši Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja
573

.  

 Cilvēktiesību ievērošanas pasākumu plānošana un kontrole notiek, izmantojot 

speciālo instrumentu – Cilvēktiesību ievērošanas indikatorus (Human Rights Indicators)
574

. 

Tie ir iedalāmi kvalitatīvajos un kvantitatīvajos, un to pielietošanas mērķis ir cilvēktiesību 

realizācijas monitorings. Kā norāda pētnieks V. Iacopino, „spīdzināšana ir milzīga problēma, 

kam starptautiskā sabiedrība pievērš uzmanību. Tā apzināti sagrauj ne tikai personu fizisko un 

emocionālo labsajūtu, bet dažkārt arī iznīcinā veselu kopienu cieņu un gribu”
575

. ANO 

Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 

vai sodīšanas veidiem 1.pants definē terminu "spīdzināšana" kā jebkādu aktu, ar kuru kādai 

personai tīši tiek nodarītas stipras fiziskas vai garīgas sāpes vai ciešanas, lai no tās vai no 

kādas trešās personas iegūtu ziņas vai atzīšanos, lai sodītu par kādu darbību, kuru šī persona 

vai kāda trešā persona veikusi vai par kuras veikšanu šo personu vai kādu trešo personu tur 

aizdomās, lai šo personu vai kādu trešo personu iebaidītu vai uz šo personu, vai kādu trešo 

personu izdarītu spiedienu vai jebkāda cita iemesla dēļ, kura pamatā ir jebkāda veida 

diskriminācija, ja šādas sāpes vai ciešanas nodara valsts amatpersona vai kāda cita persona, 

kas rīkojas kā valsts amatpersona, vai ja tās tiek nodarītas šādu personu veiktas kūdīšanas dēļ 

vai ar to tiešu vai netiešu piekrišanu. Arī ECK 3.pants, kā arī Vispārējās cilvēka tiesību 

deklarācijas 5.pants aizliedz jebkāda veida spīdzināšanu. 

Tiesības uz aizsardzību pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu apiešanos garantē 

starptautisko paražu tiesību normas, kā arī vairāki starptautiski līgumi, kuriem ir 

pievienojusies lielākā daļa Eiropas un Centrālās Āzijas reģiona valstu. ANO Starptautiskā 
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pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām
576

 7.pantā noteikts, ka neviens nevar kļūt par 

spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības objektu. Turklāt ANO Konvencijas 

pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas 

veidiem 11.pants nosaka, ka dalībvalstīm jākontrolē un jāpakļauj regulāram izvērtējumam 

kārtība, tiesību aktus, kā arī praksi saistībā ar personu aizturēšanu, apcietināšanu un 

ieslodzīšanu. Šiem pasākumiem ir jābūt saskaņā ar ANO noteikumiem, kas tika izstrādāti 

Ženēvas 1. ANO kongresā jau 1955. gadā
577

 un ANO pamatprincipiem attiecībā uz personas, 

kurai liegta brīvība, aizsardzību.
578

 Nepieciešams arī atzīmēt, ka ANO Konvencijas pret 

spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas 

veidiem 13.pants paredz, ka ikvienai personai, kas sevi uzskata par upuri vai ir cietusi no 

spīdzināšanās un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības, ir tiesības ziņot varas 

pārstāvim un pieprasīt pieņemt un nekavējoties izskatīt iesniegtu sūdzību. Savukārt šīs 

Konvencijas 14.pants reglamentē arī cietušās personas tiesības uz kompensācijas saņemšanu 

un rehabilitāciju.  

Kā var redzēt, ANO dalībvalstu pieņemtajās konvencijās, deklarācijās un rezolūcijās 

skaidri noteikts, ka attiecībā uz spīdzināšanas aizliegumu nevar piemērot izņēmumus, un 

paredzētas citas saistības, lai nodrošinātu aizsardzību pret šādiem pārkāpumiem. Svarīgāko 

dokumentu klāstā ir Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
579

, Starptautiskais pakts par 

pilsoniskajām un politiskajām tiesībām
580

, Ieslodzīto režīma minimālie standartnoteikumi
581

, 

ANO Deklarācija par visu personu aizsardzību pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, 

necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem (Deklarācija par aizsardzību 

pret spīdzināšanu)
582

, Tiesībsargājošo iestāžu ierēdņu rīcības kodekss [Code of Conduct on 
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likumpārkāpējiem 1955. gada 30. augustā, United Nations document A/CONF/611, annex I, Economic and 

Social Council resolution 663 C, 24 United Nations ESCOR Supp. (No. 1) at 11, United Nations 

document E/3048 (1957), grozīti ar Ekonomikas un sociālo lietu padomes rezolūciju Nr. 2076, 62 United 

Nations ESCOR Supp. (No. 1) at 35, United Nations document E/5988 (1977), 31. pants. 
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  Ģenerālās Asamblejas rezolūcija Nr. 3452 (XXX), annex, 30 United Nations GAOR Supp. (No. 34) at 91, 

United Nations document A/10034 (1975), 2. un 4. pants. 
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Law Enforcement] 
583

, Medicīnas ētikas principi attiecībā uz veselības aprūpes personāla, 

īpaši ārstu, nozīmi ieslodzīto un aizturēto personu aizsardzībā pret spīdzināšanu un citiem 

nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem [Principles of 

Medical Ethics Relevant to the Role of Health Personnel Particularly Physicians, in the 

Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment]
584

, Konvencija pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, 

necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem (Konvencija pret 

spīdzināšanu)
585

, Principu apkopojums par visu personu aizsardzību, kuras ir jebkādā veidā 

aizturētas vai atrodas apcietinājumā [the Body of Principles for the Protection of all Persons 

under Any Form of Detention or Imprisonment]
586

, Ieslodzīto uzturēšanas kārtības 

pamatprincipi [Basic Principles for the Treatment of Prisoners]
587

. 

Lai arī starptautiskajās cilvēktiesībās un humanitārajās tiesībās spīdzināšana ir 

aizliegta, spīdzināšana un slikta izturēšanās tiek praktizēta vairāk nekā pusē pasaules valstu
588

. 

Šī neatbilstība starp spīdzināšanas pilnīgu aizliegumu un tās izplatību mūsdienu pasaulē 

liecina par to, ka valstīm ir jānosaka un jāīsteno efektīvi pasākumi, lai aizsargātu cilvēkus pret 

spīdzināšanu un sliktu izturēšanos. Spīdzināšanas un citu nežēlīgas, necilvēcīgas vai 

pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidu efektīva izmeklēšana un dokumentēšana 

(Stambulas protokols) to personu novērtēšanai, kuri apgalvo, ka notikusi spīdzināšana un 

slikta izturēšanās, iespējamo spīdzināšanas gadījumu izmeklēšanai un konstatējumu 

paziņošanai tiesai vai citām izmeklēšanas iestādēm ir paredzēta starptautisko vadlīniju 

veidā
589

. Jāatzīmē, ka speciāls dokuments – Rokasgrāmata nacionālajām tiesību institūcijām 

[An Operational Guide for National Human Rights Institutions] tika izstrādāts arī 

spīdzināšanas prevencijai, un tajā atrunāti tiešās un netiešās prevencijas veidi
590

. 
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Starptautiskajos dokumentos tika nostiprināti pienākumi, kas valstīm ir jāpilda, lai 

nodrošinātu aizsardzību pret spīdzināšanu
591

:  

a) veikt efektīvus likumdošanas, administratīvos, tiesas vai citus pasākumus, lai 

nepieļautu spīdzināšanas aktus; nekādi ārkārtas apstākļi, tostarp karš, nevar būt par 

attaisnojumu spīdzināšanai (Konvencijas pret spīdzināšanu 2.pants un Deklarācijas par 

aizsardzību pret spīdzināšanu 3.pants); 

b) neizsūtīt, nenosūtīt atpakaļ vai neizdot personu citai valstij, ja pastāv pamatots 

iemesls uzskatīt, ka šai personai var draudēt spīdzināšana (Konvencijas pret spīdzināšanu 

3 pants); 

c) nodrošināt, lai visi spīdzināšanas akti, tostarp līdzdalība vai piedalīšanās tajos, būtu 

uzskatāmi par noziegumiem (Konvencijas pret spīdzināšanu 4.pants, Apcietinājuma principu 

apkopojuma 7. princips, Deklarācijas par aizsardzību pret spīdzināšanu 7.pants un Ieslodzīto 

režīma minimālo standartnoteikumu 31.–33.punkts); 

d) apņemties iekļaut spīdzināšanas noziegumus ikvienā izdošanas līgumā, un sniegt 

palīdzību citām dalībvalstīm attiecībā uz kriminālprocesu, kas uzsākts saistībā ar spīdzināšanu 

( Konvencijas pret spīdzināšanu 8. un 9.pants); 

e) ierobežot apcietinājuma pilnīgā izolācijā izmantošanu; nodrošināt, ka aizturētās 

personas tiek turētas vietās, kuras oficiāli atzītas par apcietinājuma vietām; nodrošināt, ka par 

apcietinājumu atbildīgo personu vārdi ir norādīti reģistros, kas ir viegli pieejami iesaistītajām 

personām, tostarp apcietinātās personas radiniekiem un draugiem; reģistrēt visu nopratināšanu 

laiku un vietu, kā arī nopratināšanā klātesošo personu vārdus; nodrošināt ārstiem, advokātiem 

un ģimenes locekļiem piekļuvi aizturētajām personām (Konvencijas pret spīdzināšanu 

11. pants; Apcietinājuma principu apkopojuma 11.–13., 15.–19. un 23. princips; Ieslodzīto 

režīma minimālo standartnoteikumu 7., 22. un 37.punkts); 

f) nodrošināt, lai izglītošana un informācija par spīdzināšanas aizliegumu tiktu pilnīgi 

ietverta programmās, pēc kurām sagatavo civilo vai militāro tiesībaizsardzības iestāžu 

personālu, medicīnisko personālu, valsts amatpersonas un citas personas (Konvencijas pret 

spīdzināšanu 10.pants, Deklarācijas par aizsardzību pret spīdzināšanu 5.pants, Ieslodzīto 

režīma minimālo standartnoteikumu 54.punkts); 

g) nodrošināt, lai nevienu izteikumu, par kuru ir konstatēts, ka tas iegūts ar 

spīdzināšanu, nevarētu izmantot kā pierādījumu tiesvedībā, izņemot pret spīdzināšanā 
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apsūdzēto personu, lai pierādītu, ka šāds izteikums ticis izdarīts (Konvencijas pret 

spīdzināšanu 15.pants, Deklarācijas par aizsardzību pret spīdzināšanu 12.pants); 

h) nodrošināt, lai kompetentās iestādes veiktu ātru un objektīvu izmeklēšanu ikreiz, 

kad var pamatoti uzskatīt, ka spīdzināšana ir notikusi (Konvencijas pret spīdzināšanu 

12.pants, Apcietinājuma principu apkopojuma 33. un 34. princips, Deklarācijas par 

aizsardzību pret spīdzināšanu 9.pants); 

i) nodrošināt, ka spīdzināšanas upuriem ir tiesības uz atlīdzību un tiesības uz atbilstošu 

kompensāciju (Konvencijas pret spīdzināšanu 13. un 14.pants, Deklarācijas par aizsardzību 

pret spīdzināšanu 11.pants, Ieslodzīto režīma minimālo standartnoteikumu 35. un 36.punkts); 

j) nodrošināt, ka attiecībā uz iespējamo pārkāpēju vai pārkāpējiem tiek sākts 

kriminālprocess, ja izmeklēšanā konstatē, ka spīdzināšanas akts ir noticis; ja tiek uzskatīts, ka 

sūdzības par cita veida nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu ir pamatotas, 

attiecībā uz iespējamo pārkāpēju vai pārkāpējiem ir jāsāk kriminālprocess, disciplinārlieta vai 

cita piemērota pārkāpuma procedūra (Konvencijas pret spīdzināšanu 7.pants, Deklarācijas par 

aizsardzību pret spīdzināšanu 10 pants). 

Jāuzsver, ka ES Padome deklarēja, ka ne karu, ne terorisma aktus, ne iekšēju politisku 

nestabilitātei vai jebkādu citu kritisku stāvokli valstī nedrīkst izmantot par attaisnojumu 

spīdzināšanai vai jebkādiem citiem ļaunprātīgas izturēšanās veidiem. Visām valstīm ir 

pienākums nodrošināt, lai cilvēki būtu pasargāti no šādas izturēšanās apdraudējuma, un visos 

gadījumos, kad pastāv pieņēmums par spīdzināšanu un ļaunprātīgu izturēšanos, jāveic 

neatkarīga un efektīva izmeklēšana un jāsniedz tiesiskā palīdzība upuriem, jāvēršas pret 

vainīgajiem un jānodrošina, lai šādi noziegumi nenotiktu. ES nosoda jebkādu darbību, kuras 

mērķis ir legalizēt vai atļaut spīdzināšanu un sliktu apiešanos, un aicina dalībvalstis pastāvīgi 

nodrošināt, lai tiktu ievērotas pamattiesības būt pasargātam no spīdzināšanas
592

.  

ANO īpašais ziņotājs spīdzināšanas jautājumos H. Mendess uzsvera, ka pasaulē, 

pieaugot cietumos ieslodzīto cilvēku skaitam, ieslodzījuma vietu pārblīvētība rada apstākļus, 

kas pielīdzināmi sliktai attieksmei vai pat spīdzināšanai. "Globālajai cietumu krīzei ir 

nelabvēlīga ietekme uz ieslodzījuma apstākļiem, kuri rezultātā līdzinās sliktai attieksmei vai 

pat spīdzināšanai," sacīja H. Mendess. Viņš uzsvēra, ka pirms vairāk nekā 50 gadiem 

pieņemtie ANO Standarta minimuma noteikumi "ievērojami atpaliek no nesenās attīstības 

starptautiskajās cilvēktiesību normās"
593

. 
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2013. gadā Ženēvā ANO Spīdzināšanas novēršanas komiteja, izskatot Latvijas 

ziņojumu par ANO 1984. gada 10. decembra Konvencijas pret spīdzināšanu un citādu 

cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi Latvijā no 

2008. gada līdz 2010. gadam atzinīgi novērtēja gan Latvijas progresu jomās, kuras aptver 

ANO Konvencijas pret spīdzināšanu, gan arī ziņojumā iekļauto detalizēto informāciju un 

statistikas datus, uzdodot jautājumus par ANO Konvencijas pret spīdzināšanu satura 

atspoguļošanu nacionālajos tiesību aktos, tiesu sistēmas efektivitāti, apstākļiem īslaicīgās 

aizturēšanas vietās, ieslodzījuma vietās un ārstniecības iestādēs un īpaša interese tika 

pievērsta tam, kā Latvijā tiek izskatītas sūdzības par iespējamu spēka pielietošanu 

tiesībsargājošās iestādēs un ieslodzījuma vietās594
.  

Spīdzināšanas, sliktas izturēšanās un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai 

sodīšanas izskaušana ir ES cilvēktiesību politikas neatņemama sastāvdaļa ciešā saistībā ar 

pārējām ES darbības jomām un instrumentiem
595

. Jāatzīmē, ka 2012.gadā atjauninātas ES 

pamatnostādnes atspoguļo visaptverošu politikas pieeju, kas ietver atbilstošas likumdošanas 

un tiesu sistēmas veicināšanu efektīvai spīdzināšanas novēršanai un aizliegšanai, 

apcietinājuma vietu uzraudzību, centienus risināt nesodāmības jautājumu un pilnīgu un 

efektīvu spīdzināšanas upuru rehabilitāciju, kas ir atbalstīta ar ticamām, konsekventām un 

saskaņotām darbībām.  

Lisabonas līgums izcēla ECK nozīmi un definēja tās ievērošanu kā obligātu. Šajā 

sakarā īpaši atzīmējams Lisabonas līguma 6.pants, kas ir saistošs dalībvalstīm un ir spēcīgs 

instruments, kurs ir izmantojams cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzībai
596

. Līdz ar to 

ECT tika pilnvarota izskatīt ES tiesību aktus. Eiropas Konvenciju par spīdzināšanas un citas 

nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas prevenciju 1989. gadā 

ratificēja 47 Eiropas dalībvalstis. Būtiski atzīmēt, ka šī konvencija papildināja ECK paredzēto 

tiesas mehānismu ar profilaktisku mehānismu. Ar šo konvenciju apzināti netiek radītas 

materiālo tiesību normas. Vienlaikus tika nodibināta Eiropas Komiteja spīdzināšanas un 

necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (turpmāk – Komiteja).  Tika 

paredzēts, ka šīs Komitejas darbība notiek, papildinot ECT darbību, ar mērķi vērtēt sfēras, kas 

attiecas uz personām, kuram ir liegta brīvība. Komitejas modus operandi ir organizēt un veikt 
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gan regulāras ik pēc četriem gadiem, gan ārpus kārtas (ad hoc visits) vizītes uz dalībvalstu 

brīvības atņemšanas vietām, tai skaitā, cietumiem, policijas iecirkņiem, imigrācijas dienesta 

iestādēm, sociālas aprūpes centriem, psihiatriskām slimnīcām, nepilngadīgo uzturēšanas 

centriem u.c. Šī delegācija apmeklē personas, kurām apmeklētās valsts iestādes atņēmušas 

brīvību.
597 

Pamatojoties uz vizītes rezultātiem, komiteja sagatavo ziņojumu, kurā tiek 

apspriesti konstatētie apstākļi, sniegti konkrēti ieteikumi un uzdoti jautājumi, kuros 

nepieciešams sīkāks paskaidrojums. Paredzēts, ka dalībvalsts sniedz atbildes uz ziņojumu 

rakstveidā, un tādējādi starp komiteju un dalībvalsti veidojas dialogs, kas turpinās līdz 

nākamajai vizītei. Dalībvalstu pienākums ir nodrošināt sūdzību un ziņojumu par spīdzināšanu 

un sliktu izturēšanos ātru un efektīvu izmeklēšanu. Jāizmeklē arī gadījumi, kad sūdzība nav 

saņemta, bet pastāv citas pazīmes, kas liecina par to, ka spīdzināšana vai slikta izturēšanās 

varētu būt notikusi. Jāatzīmē, ka personām, attiecībā uz kurām tiek veikta izmeklēšana, visos 

izmeklēšanas posmos ir jāpiešķir starptautiskajās tiesībās aizsargātas minimālās procesuālās 

garantijas. Komitejas ziņojumi un dalībvalsts atbildes ir konfidenciāli dokumenti, taču 

dalībvalsts (komitejai šādu tiesību nav) var nolemt publicēt gan ziņojumus, gan atbildes. Līdz 

šim gandrīz visas dalībvalstis ir nodevušas atklātībai savus ziņojumus un atbildes
598

. 

Komiteja ir arī izstrādājusi kritērijus attieksmei pret personām, kurām ir liegta brīvība, 

un šie kritēriji veido vispārējos standartus. Tie attiecas ne tikai uz materiālajiem apstākļiem, 

bet arī uz procesuālajām garantijām. Piemēram, procesuālās garantijas, ko komiteja ierosina 

piešķirt aizturētajām personām, ir šādas: a) tiesības personai, kurai atņemta brīvība, 

nekavējoties informēt trešo personu (ģimenes locekli) par aizturēšanu; b) tiesības personai, 

kurai atņemta brīvība, nekavējoties saņemt advokāta palīdzību; c) tiesības personai, kurai 

atņemta brīvība, saņemt ārsta palīdzību, tostarp izvēlēties ārstu. 

ECT vairākkārt tika izskatīti jautājumi par nepieciešamību izmeklēt sūdzības par 

spīdzināšanu, lai nodrošinātu ECK 3. pantā garantētās tiesības. Pirmais spriedums attiecībā uz 

šo jautājumu tika pasludināts lietā Aksojs pret Turciju
599

, kad tiesa nosprieda, ka, „ja brīdī, 

kad policija aiztur personu, tai nav veselības problēmu, bet atbrīvošanas brīdī šai personai tiek 

konstatēti ievainojumi, valstij ir pienākums sniegt ticamu paskaidrojumu par ievainojuma 

                                                           
597

  Persona, kurai atņemta brīvība, ir jebkura persona, kurai brīvību atņēmusi valsts iestāde, piemēram, aizturētās 

vai apcietinājumā esošas personas, ieslodzītie, kuri gaida tiesu, notiesātie ieslodzītie, personas, kuras 
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Treatment or Punishment. Instanbul Protocol. Submitted to the United nations High Commissioner for 

Human Rights. 9 August 1999. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.bahamousainquiry. 
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  Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: Aksoy v. Turkey, judgement of 18 December 1996, application 
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200 

cēloni, jo citādi šāda situācija skaidri liecina par iespējamību, ka ir pārkāpts ECK 3. pants”
600

. 

Saskaņā ar tiesas interpretāciju, ECK 13.pantā minētais jēdziens „efektīva aizsardzība” 

nozīmē katras „pamatotas sūdzības” par spīdzināšanu rūpīgu izmeklēšanu. Ta, citā ECT lietā 

Assenovs un citi pret Bulgāriju (90/1997/874/1086)
601

 tiesa atzina, ka „sasitumi, ko Asenova 

kungam konstatējis ārsts, liecina par to, ka tēva vai policijas radītie ievainojumi ir pietiekami 

smagi, lai šo gadījumu varētu uzskatīt par sliktu izturēšanos ECK 3.panta nozīmē”
 
un 

norādīja, ka zināmie fakti „rada pamatotas aizdomas, ka šos ievainojumus var būt radījusi 

policija”. Tādēļ tika nolēmts, ka apstākļos, kad persona sniedz pamatotu sūdzību par to, ka 

policija vai citi tamlīdzīgi valsts pārstāvji ir slikti izturējušies pret to, pārkāpjot likumu un 

Konvencijas 3.pantu, šī norma kopā ar Konvencijas 1.pantu, kurš paredz „nodrošināt 

ikvienam, kas atrodas to jurisdikcijā, šajā Konvencijā minētās tiesības un brīvības”, netieši 

nosaka to, ka ir jāveic efektīva oficiāla izmeklēšana. Pamatojoties uz šo pienākumu būtu 

jānoskaidro atbildīgās personas un jāsoda tās. Ja tas tā nav, tiesību aktos noteiktais 

spīdzināšanas un necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās un sodīšanas vispārējais aizliegums 

neatkarīgi no būtiskās nozīmes, kas tam tiek piešķirta, praksē nebūtu efektīvs, un dažos 

gadījumos valsts pārstāvji varētu nesodīti pārkāpt to kontrolē esošo personu tiesības. Tiesa 

secināja, ka ECK 3.pants uzskatāms par pārkāptu nevis sliktas izturēšanās fakta dēļ, bet gan 

tādēļ, ka netika veikta sūdzības par sliktu izturēšanos efektīva oficiāla izmeklēšana. Līdzīgi kā 

Aksoja pret Turciju lietā, ECT secināja, ka ir pārkāpts arī ECK 13.pants un norādīja, ka, „ja 

personai ir pamatota sūdzība par sliktu izturēšanos un 3.panta pārkāpumu, efektīvas 

aizsardzības jēdziens paredz ne tikai rūpīgu un efektīvu izmeklēšanu, kas izriet arī no 3.panta, 

bet arī efektīvu iespēju cietušajam piekļūt izmeklēšanas procesam un attiecīgā gadījumā 

saņemt kompensāciju”. ECK 3.pants arī uzliek valstij pozitīvu pienākumu, ņemot vērā 

ieslodzījuma praktiskās prasības, aizsargāt ieslodzīto personu veselību un drošību. Tomēr 

jebkuram apgalvojumam par sliktu izturēšanos ir jābūt pamatotam ar pierādījumiem, kā arī tai 

ir jāsasniedz minimālais bardzības līmenis, lai uz to varētu attiecināt ECK 3.pantu
602

. 

Savukārt, pretrunas un nekonsekvence iesniedzēja apgalvojumos par iespējamo spīdzināšanu, 

ir kļuvušas par pamatu šī ECK panta pārkapuma neesamībai
603

. 

Ņemot vērā spīdzināšanas aizlieguma īpašo nozīmi un tās upuru sevišķi neaizsargāto 

stāvokli, ECK 13.pants, neatkarīgi no jebkādiem citiem nacionālajā sistēmā pieejamiem 
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tiesību aizsardzības līdzekļiem, uzliek valstīm pienākumu veikt spīdzināšanas gadījumu 

rūpīgu un efektīvu izmeklēšanu, kuras rezultātā var tikt noskaidroti un sodīti vainīgie
604

. 

Pienākums valstīm veikt efektīvu izmeklēšanu jebkurā gadījumā, kad ir aizdomas par 

spīdzināšanu, ietverts ANO Konvencijas pret spīdzināšanu 12.pantā
605

. 

Turpinot analīzi saistībā ar ECK 3.pantā peredzēto garantiju jāatzīmē, ka tiesa izmanto 

pierādījuma principu "ārpus saprātīgām šaubām". Tiesas ieskatā, saprātīgas šaubas nav tās, 

kas balstās uz absolūti teorētisku pieņēmumu vai radītas, lai izvairītos no nelabvēlīga lietas 

iznākuma; tās ir šaubas, kuru iemesli var tikt pamatoti ar lietā uzrādītajiem faktiem
606

. Sliktas 

izturēšanās pierādījums var izrietēt no virknes faktoru, vai neapstrīdamiem pieņēmumiem, kas 

ir pietiekami nopietni, precīzi un konsekventi
607

. Tādējādi, lai noskaidrotu, vai iesniedzēja 

minētā slikta izturēšanās ir notikusi, Tiesai ir jābalstās uz pierādījumu kopumu, ko tai iesniedz 

vai ko, nepieciešamības gadījumā, Tiesa iegūst pati. ECT vairākkārt uzsvēra, ka fiziska spēka 

pielietošana, kura nepieciešamību nav izraisījusi personas pašas rīcība, pret personu, kurai 

atņemta brīvība, mazina cilvēka cieņu un ir ECK 3.pantā noteikto tiesību pārkāpums
608

. 

Savukārt, izskatot lietu Bazjaks pret Latviju
609

 Tiesa atzīmēja, ka pastāv divi galvenie 

elementi, kas raisa šaubas par iesniedzēja apgalvojumiem par izturēšanos pret viņu pretēji 

ECK 3.pantā noteiktajam, proti, apstāklis, ka iesniedzējs nav bijis konsekvents savos 

apgalvojumos, kā arī medicīniskā dokumentācija, ko iesniedzējs bija piestādījis, neietvēra 

norādi uz viņa gūtajiem ievainojumiem vardarbīgās izturēšanās rezultātā, kas nesaskan ar viņa 

paša apgalvojumiem. Rezultātā, Tiesas rīcībā esošie pierādījumi neļāva konstatēt Bazjaks pret 

Latviju lietā „ārpus saprātīgām šaubām”, ka iesniedzējs ticis pakļauts vardarbībai viņa 
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norādītajos apstākļos un laikā. Bērziņš pret Latviju lietā
610

, Tiesa uzsvēra, „ka lietā nav strīda 

par to, ka aizturēšanas laikā pret iesniedzēju tika pielietots fiziskais spēks, nodarot miesas 

bojājumus, ko vēlāk apstiprināja tiesu medicīnas ekspertīze un slimības vēstures izraksti”. 

Tomēr Tiesa atturējās vērtēt, vai spēka pielietošana pret iesniedzēju bija pamatota, jo viņa 

sūdzības vēlāk netika pietiekami efektīvi izmeklētas, kas liedza Tiesai izdarīt secinājumus par 

šo sūdzības daļu. ECT, komentējot iesniedzēja sūdzību par izmeklēšanas efektivitāti, saskatīja 

vairākus būtiskus trūkumus Valsts policijas Iekšējās drošības biroja darbā atzīmējot, ka, „lai 

gan iesniedzējs pirmo reizi ar sūdzībām bija vērsies neilgi pēc incidenta un viņam nodarītie 

miesas bojājumi bija dokumentēti slimības vēsturē un apstiprināti tiesu medicīnas ekspertīzē, 

tomēr tam nesekoja nekādas izmeklēšanas darbības no kompetento iestāžu puses”. Tiesa īpaši 

uzsvēra, ka izmeklēšanas gaitā vispār netika vērtēts pret iesniedzēju pielietotā fiziskā spēka 

samērīgums, arī atzīmējot, ka „izmeklēšanas gaitā netika mēģināts pilnīgi un vispusīgi 

noskaidrot visus lietas apstākļus, nopratinot incidenta aculieciniekus, kā arī ārstus un tiesu 

medicīnas ekspertu, kas bija apskatījuši iesniedzēju uzreiz pēc incidenta un dokumentējuši 

viņa miesas bojājumus”.  

Attiecībā uz sliktas izturēšanās raksturu ECT vērtējumā, lai tas atbilstu ECK 3.pantam 

tām jāsasniedz minimālais smaguma līmenis. Turklāt, šī minimuma novērtēšana ir relatīva pēc 

būtības būdama atkarīga no lietas faktu kopuma un, jo īpaši, no izturēšanās ilguma, tās 

izraisītajām fiziskajām vai psihiskajām sekām, kā arī no cietušā dzimuma, vecuma un 

veselības stāvokļa
611

. Lai kāda izturēšanās vai sods būtu uzskatāmas par "cietsirdīgu" vai 

"pazemojošu", ciešanām vai pazemojumam jebkurā gadījumā jāpārsniedz tas līmenis, ko 

neizbēgami ietver konkrētā likumīgā izturēšanās vai sods. Cits aspekts, kas jāņem vērā, ir, vai 

izturēšanās mērķis bija pazemot vai sagādāt ciešanas cietušajam. Tomēr, šāda mērķa trūkums 

nevarēs pilnīgi izslēgt Konvencijas 3.panta pārkāpuma konstatāciju
612

.  
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2014. gada 11. februārī Cēsnieks pret Latviju lietā
613

, ECT atzina par pamatotu 

iesniedzēja sūdzību par notiesāšanu uz pierādījumu pamata, kas bija iegūti, pārkāpjot ECK 

3.pantā ietvertās garantijas. Šīs sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka viņš ticis notiesāts uz 

Valsts policijas darbinieku pielietotās vardarbības rezultātā iegūtu un tāpēc kriminālprocesuāli 

nepieņemamu pierādījumu pamata, un, ka pierādījumi kriminālprocesā netika pienācīgā kārtā 

izvērtēti. ECT atzīmēja, ka tādu pierādījumu izmantošana, kas iegūti, pārkāpjot vienas no 

būtiskākajām Konvencijā nostiprinātajām garantijām – spīdzināšanas aizliegumu – vienmēr 

radīs nopietnas šaubas par kriminālprocesa kopējo taisnīgumu. Tādēļ liecību, kas iegūtas 

spīdzināšanas vai cietsirdīgas izturēšanās rezultātā, izmantošana kriminālprocesā būtisku 

faktu noskaidrošanai visu procesu kopumā padara par prettiesisku. Jāuzsver Lietuvas 

juridiskajā literatūrā izteikto viedokli izceļot pierādīšanas procesa kontekstā principu „atļauts 

tas, kas noteikts likumā
614

. Jānorāda, ka Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu 

departamenta 2014. gada 28. augusta lēmumā lietā Nr.SKK-557/2014 konstatēts, ka tas, ka 

apelācijas instances tiesā netika pienācīgā veidā pārbaudīts, vai šajā kriminālprocesā ir 

ievērots KPL 13.panta 1.daļā nosauktais kriminālprocesa pamatprincips – spīdzināšanas un 

pazemošanas aizliegums, nozīmēja, ka apelācijas instances tiesa nav atbilstoši likuma 

prasībām noskaidrojusi, vai visi iesniedzēja vainīguma pamatošanai izmantotie pierādījumi ir 

pieļaujami
615

. Būtu jāatzīmē, ka ES politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešajām valstīm par 

spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību un sodīšanu
616

 aizliedz 

spīdzināšanas un sliktas apiešanās rezultātā iegūtas informācijas izmantošanu pierādījumu 

ievākšanai. Tiesa, atsaucoties uz tās spriedumu lietā Grimailovs pret Latviju
617

 uzsvēra, ka 

šajā lietā nav iespējams izvērtēt pret iesniedzēju pielietotā spēkā samērīgumu, jo valsts 

atbildīgās iestādes nav pienācīgi izmeklējušas iesniedzēja sūdzības nacionālajā līmenī
618

. 

Jāatzīmē, ECK 3.pants ne tikai aizliedz spīdzināšanu, pazemojošu vai necilvēcīgu 

apiešanos, bet arī nosaka valstij pozitīvu pienākumu aizsargāt ieslodzīto personu veselību un 

drošību, kā arī veikt pamatotu sūdzību par vardarbības faktiem efektīvu izmeklēšanu 
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  Ažubalytė R., Jurka R., Šalčius M., Zajančkauskienė J. Baudžiamojo proceso teisė. Mykolo Romerio 

Universitetas, 2014, Vilnius. - 274. 
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gadījumos, pat ja tā attiecas uz atsevišķu indivīdu, nevis valsts amatpersonu rīcību
619

. Tiesa 

uzsvēr Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas apiešanās vai sodu 

novēršanai (Komitejas) ziņojumos par tās vizītēm Latvijā ietvertos secinājumus, kritizējot 

veidu, kādā (ne)tika izmeklētas sūdzības par vardarbību ieslodzīto vidū, rekomendējot, ka 

izmeklēšanu šādos gadījumos būtu jāveic no attiecīgās brīvības atņemšanas vietas un, 

ieteicams, ieslodzījuma vietu sistēmas kopumā, neatkarīgai institūcijai, proti, prokuratūrai, 

nevis brīvības atņemšanas vietu
620

. 

Atsevišķos gadījumos ECT izvērtē slimas aizturētas vai apcietinātas personas sūdzības 

par medicīniskas palīdzības pieejamību, sniegšanu un tās kvalitāti. Jāatzīmē, ka ECT 

spriedumā ne vienmēr tiek konstatēts ECK 3.panta pārkāpums. Tā, piemēram, Sakopoulosa 

pret Grieķiju lietā, tika konstatēta, ka iesniedzējs pirmstiesas apcietinājuma laikā ir saņēmis 

nepieciešamo medicīnisko palīdzību viņa ārstēšanai pietiekamā apjomā
621

. Līdzīgi tika 

novērtēta situācija Buks pret Latviju lietā
622

, par ārstnieciskās aprūpes kvalitāti iesniedzēja 

apcietinājumā un ieslodzījuma laikā. Tiesa secināja, ka iesniedzēja gadījumā netika pārsniegts 

minimālais ciešanu slieksnis, lai varētu konstatēt ECK 3. panta pārkāpumu. ECT uzskatīja, ka, 

lai gan iesniedzējam apcietinājumā un ieslodzījumā netika pastāvīgi un regulāri nodrošināti 

insulīna medikamenti par valsts budžeta līdzekļiem, tomēr netika radīti nekādi šķēršļi tam, lai 

šos medikamentus iesniedzējam nogādātu viņa ģimenes locekļi, un konstatēja, ka iesniedzēja 

vajadzībām tika iepirkts papildus insulīns, tādēļ viņam nebija jāuztraucas par pēkšņu 

medikamentu iztrūkumu. Jānorāda, ka izvērtējot apcietinātās personas veselības aprūpes 

pietiekamību, ECT balstās uz atziņām par šīs personas veselības stāvokli, atbilstošās 

medicīniskās palīdzības un aprūpes esību un apcietinājuma realizēšanas lietderīgumu, ņemot 

vērā personas veselības stāvokli.  ECK 3. panta pārkāpums konstatējams, ja personai ir bijusi 

nepieciešama regulāra veselības aprūpe, kas netika veikta, vai tika sniegta nepietiekamā 

apjoma, kas ir pielīdzināms nežēlīgai vai pazemojošai rīcībai. Antonovs pret Latviju lietā
623

 

iesniedzējs apgalvoja, ka viņam nav tikusi nodrošināta atbilstoša medicīniskā aprūpe. 
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Savukārt, ECT uzsvēra, ka E. Antonovs nebija sniedzis ticamus pierādījumus savu 

apgalvojumu pamatošanai un sūdzējies kompetentajām valsts iestādēm par inficēšanu ar C 

hepatītu cietuma personāla vainas dēļ, kas būtu radījis valstij pienākumu izmeklēt šādu 

sūdzību. Tāpat ECT piekrita valdības argumentam, ka E. Antonovs nebija izmantojis viņam 

pieejamos preventīvos un kompensējošos tiesību aizsardzības līdzekļus.  

ANO Spīdzināšanas novēršanas komiteja jau 2003. gada novembrī, analizējot Latvijas 

un Lietuvas pirmos ziņojumus, rekomendēja abām valstīm ratificēt ANO Konvencijas pret 

spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai 

sodīšanu Papildprotokolu (OPCAT)
624

. Jāatzīmē, ka ar Papildprotokolu tika izveidota brīvības 

atņemšanas vietu apsekošanas sistēma. Papildprotokola preventīvā pieeja balstās uz regulāru 

un periodisku brīvības atņemšanas vietu apsekošanu, ekspertiem apmeklējot šīs iestādes. 

Papildprotokola pamatā arī ir premisa, ka vairāk nepieciešama sadarbība ar dalībvalstīm 

pārkāpumu nepieļaušanai, nekā dalībvalstu publiskā nosodīšana par jau izdarītajiem 

pārkāpumiem. Lai arī esošie cilvēktiesību mehānismi arī ir orientēti uz konstruktīvu dialogu, 

tie tomēr pamatā domāti tam, lai ar ziņošanas vai individuālas komunikācijas starpniecību 

pārbaudītu, kā valstis pilda savas saistības. Saskaņā ar OPCAT izveidotiem neatkarīgiem 

valstu un starptautiskiem kontroles mehānismiem vajadzētu izšķiroši ietekmēt barbariskās 

spīdzināšanas prakses izskaušanu. Tādēļ ES aicina visas valstis kā prioritāru jautājumu 

apsvērt OPCAT parakstīšanu un ratificēšanu. Kā pozitīvu piemēru var minēt Igauniju, kas to 

parakstīja 2004. gada septembrī, un tam sekoja rekomendācijas nopietni apsvērt ANO 

Spīdzināšanas novēršanas konvencijas Papildprotokola savlaicīgu ratificēšanu, kas būtu vērā 

ņemams signāls starptautiskajai sabiedrībai par to, cik nopietni katra valsts uztver 

spīdzināšanas apkarošanu
625

. 2014. gadā Papildprotokolu ratificēja arī Lietuva, tomēr tas ES 

valstīs nav ratificēts Beļģijā, Īrijā, Islandē, Slovākijā, Somijā, kā arī Latvijā. Saskaņā ar 

Papildprotokolu tika izveidots starptautisks inspekcijas mehānisms – Starptautiskā 

spīdzināšanas novēršanas apakškomiteja, un šīs apakškomitejas globālais mandāts ir unikāla 

parādība, jo nevienas citas brīvības atņemšanas vietu monitoringa institūcijas pilnvaras 

nesniedzas tik tālu. Papildprotokols dalībvalstīm paredz pienākumu norīkot, uzturēt vai 
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izveidot vienu vai vairākas nacionālās inspekcijas jeb nacionālos spīdzināšanas novēršanas 

mehānismus. Papildprotokola ratificēšana vistiešākā nozīmē ir saistāma ar Nacionālā 

preventīva mehānisma spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās novēršanas 

izveidi. Tika atzīmēts, ka Tiesībsarga pilnvaru apjoms lielā mērā atbilst Papildprotokola IV. 

nodaļā noteiktajiem kritērijiem, kuriem jāatbilst nacionālajam spīdzināšanas novēršanas 

mehānismam
626

. 

Nacionālajā līmenī Satversmes 95.pants paredz necilvēcīgas izturēšanās aizliegumu. 

Šīs normas saturs ir interpretējams kopsakarā ar starptautiskajiem līgumiem, kuri ir saistoši 

Latvijai - Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 7.pantu, ECK 

3.pantu un Eiropas Padomes Konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas 

rīcības vai soda novēršanu un tās papildprotokoliem Nr.1 un Nr.2. Minētie tiesību akti 

paredzot necilvēcīgas izturēšanās absolūtu aizliegumu, un nekādi izņēmumi no tā neesot 

pieļaujami. Jānorāda, ka Satversmes tiesa 2010. gada 20. decembrī pasludināja spriedumu 

lietā Nr.2010-44-01 par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma
627

 7.panta 5.daļas 

1.punkta vārdu "kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus" un pārejas noteikumu 1.punkta 

atbilstību Satversmes 1. un 95.pantam
628

. Šī lieta tika uzsākta pēc Latvijas Republikas 

Tiesībsarga pieteikuma, kurš norādīja, ka jebkura brīvības atņemšana neizbēgami esot saistīta 

ar ciešanu vai pazemojuma radīšanu, tomēr, pati brīvības atņemšana nav pietiekams pamats, 

lai konstatētu personas tiesību pārkāpumu. Personu, kurai liegta brīvība nedrīkst pakļaut 

tādām ciešanām, kas nenovēršami pārsniedz brīvības atņemšanas vietām raksturīgo līmeni. 

Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7.panta 5.daļas 1.punkts paredz, ka kamerā ierīko 

"ūdensvadam pieslēgtu sanitāro mezglu, kas no pārējās telpas ir norobežots ar sienu, kuras 

augstums nepārsniedz 1,2 metrus". Arī no Komitejas rekomendācijām izriet secinājums, ka 

sanitārais mezgls tā izmantošanas laikā nedrīkst būt redzams jebkurām citām personām. 

Tiesībsarga pieteikuma tika norādīts, ka laika posmā no 2007. gada līdz 2010. gadam tika 

apsekotas 17 īslaicīgās aizturēšanas vietas, un neviena no tām neesot atbildusi Komitejas 

noteiktajiem standartiem. Vairākas īslaicīgās aizturēšanas vietu kameras esot aprīkotas ar 

divstāvīgam gultām, un tāpēc sanitārā mezgla norobežojums nespējot nodrošināt privātumu. 

Turklāt atsevišķās īslaicīgās aizturēšanas vietās sanitārā mezgla nemaz neesot. Līdz ar to 

Aizturēto turēšanas likuma 7.panta 5.daļas 1.punkta vārdi "kuras augstums nepārsniedz 1,2 

metrus" nenodrošinot personas privātumu un neatbilstot Satversmes 95.pantam. Tiesībsarga 
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pieteikumā arī norādīts, ka no Satversmes 1.panta izrietošajam tiesiskās paļāvības principam 

neatbilstot Aizturēto turēšanas likuma pārejas noteikumu 1.punkts, jo likumdevējs esot 

nepamatoti attālinājis termiņu, līdz kuram īslaicīgās aizturēšanas vietu labiekārtojuma un 

aprīkojuma prasības varot neatbilst likumā noteiktajām. Jāatzīmē, ka sākotnēji Aizturēto 

turēšanas likuma pārejas noteikumu 1.punktā bijis ietverts termiņš - 2008. gada 31. 

decembris, līdz kuram īslaicīgās aizturēšanas vietas vajadzējis labiekārtot atbilstoši likuma 

prasībām. Šis trūkumu novēršanai paredzētais termiņš esot bijis pamatots, jo līdz Aizturēto 

turēšanas likuma pieņemšanai vispār neesot bijis likuma regulējuma attiecībā uz īslaicīgās 

aizturēšanas vietu labiekārtojuma prasībām. Sadzīves apstākļu sakārtošanai šajās vietās 

atbilstoši cilvēktiesību standartiem bijis nepieciešams laiks un finanšu resursi. Tiesībsargs 

īpaši uzsvēra, ka Aizturēto turēšanas likuma pārejas noteikumu 1.punktā ietverto termiņu 

pagarināšana līdz 2013. gada 31. decembrim neesot bijusi pieļaujama, jo to liedzot 

Satversmes 1.pants. Satversmes 95.pantā un Konvencijas 3.pantā garantētās tiesības esot 

absolūtas, proti, tādas, kuras nevar tikt ierobežotas. Aizbildinoties ar finanšu līdzekļu 

trūkumu, nevarot attaisnot apstākļus, kas pārkāpj necilvēcīgas izturēšanās aizliegumu, 

respektīvi, minimālo ciešanu slieksni. Šāda rīcība ne vien graujot uzticību valsts pārvaldei, bet 

arī esot pretrunā ar tiesiskās paļāvības principu.  

Pamatojoties uz Tiesībsarga pieteikumā minētajiem faktiem un IeM sniegto 

informāciju, Saeima, kā institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, norādīja, ka Aizturēto 

turēšanas likuma 7.panta piektās daļas 1.punktā noteiktais nesasniedz minimālo cietsirdības 

līmeni, pēc kura varētu konstatēt Satversmes 95.panta pārkāpumu. Turklāt sanitāro mezglu 

labiekārtošana atbilstoši Aizturēto turēšanas likuma prasībām un starptautiskajiem 

cilvēktiesību standartiem esot likuma piemērotāju, nevis likumdevēja kompetencē ietilpstošs 

jautājums. Vērtējot Aizturēto turēšanas likuma pārejas noteikumu 1.punkta atbilstību tiesiskās 

paļāvības principam, Saeima uzskatīja, ka minētais princips neesot pārkāpts.  

Satversmes tiesa secināja, ka to personu tiesības, kurām atņemta brīvība, atšķiras no 

brīvībā esošo personu tiesībām, jo personas, kurām brīvība ir liegta, nebauda pamattiesības 

tikpat lielā mērā kā personas, kas atrodas brīvībā, kā tas tika konstatēts Satversmes tiesas 

2009. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2008-42-01 11.punktā
629

 un 2009. gada 7. oktobra 

sprieduma lietā Nr. 2009-05-01 14.punktā
630

. Jau agrāk Satversmes tiesā tika skatīts jautājums 

par “Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu” 59.1.6., 66. un 68.punkta 

                                                           
629

  Satversmes tiesas 2009. gada 23. aprīļa spriedums lietā Nr. 2008-42-01// http://www.satv.tiesa.gov.lv/ 

upload/Spriedums_2008-42-01.htm 
630

  Satversmes tiesas 2009. gada 7. oktobra spriedums lietā Nr. 2009-05-01//http://www.satv.tiesa.gov.lv/ 

upload/spriedums_2009_05_01.htm 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/%0bupload/Spriedums_2008-42-01.htm
http://www.satv.tiesa.gov.lv/%0bupload/Spriedums_2008-42-01.htm


208 

atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 95. un 111.pantam”
631

, un tika nospriests, 

ka lielākajai daļai personu, kas atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietās, brīvība nav atņemta, 

pamatojoties uz spēkā esošu tiesas nolēmumu. Šīs personas aizsargā nevainīguma 

prezumpcijas princips un tiem var piemērot vienīgi tādus ierobežojumus, kas nepieciešami 

kriminālprocesuālo darbību veikšanai, kā arī kārtības un drošības uzturēšanai. Tāpat, 

Satversmes tiesa uzsvēra, ka Satversmē noteiktais pamattiesību saturs jāinterpretē kopsakarā 

ar starptautiskajiem cilvēktiesību aizsardzības aktiem
632

.    

Absolūtu cilvēktiesību aizsardzības garantiju, no kuras īstenošanas dalībvalsts nav 

tiesīga atkāpties, nosaka arī ECT savos spriedumos
633

. Pat ārkārtas situācijās nav pieļaujamas 

atkāpšanās un izņēmumi no ECK 3.panta saistībām
634

. Rīcība, kas var radīt cietušajam baiļu, 

ciešanu un mazvērtības sajūtu, tiek uzskatīta par personu pazemojošu. Aizvainojot un 

noniecinot personas cieņu, tiek grautas tās morālās un fiziskās spējas
635

. Arī Starptautiskā 

pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 10.panta pirmās daļas regulējums attiecas arī 

uz valsts pienākumu nodrošināt personu pamatvajadzību apmierināšanu, piemēram, attiecībā 

uz pārtiku, apģērbu, medicīnisko aprūpi, sanitārajām labierīcībām, izglītību, darbu, atpūtu, 

kameru apgaismojumu, saziņu ar ārpasauli, pastaigām un privātumu
636

. 

Noslēgumā, nepieciešams atzīmēt, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesa spriedumu 

lietā Nr.2010-44-01 par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma
637

 7. panta piektās daļas 

1.punkta vārdu "kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus" un pārejas noteikumu 1.punkta 

atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 95.pantam, nosprieda atzīt Aizturēto personu 

turēšanas kārtības likuma 7.panta 5.daļas 1.punkta vārdus un skaitli "ar sienu, kuras augstums 

nepārsniedz 1,2 metrus" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 95.pantam, un 

                                                           
631

  Satversmes tiesas 2002. gada 22. oktobra sprieduma lietā Nr. 2002-04-03, secinājumu daļas 4. punkts// 

//www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2002-04-03.rtf 
632

  Satversmes tiesas 2002. gada 22. oktobra sprieduma lietā Nr. 2002-04-03, secinājumu daļas 5. punkts// 

//www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2002-04-03.rtf 
633

  Skat., piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus lietās: Chahal v. the United Kingdom, judgment of 

15 November 1996, application no. 22414/93, para. 79. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/ 

search.aspx?i=001-58004#{"itemid":["001-58004"]}; Labita v. Italy, judgment of 6 April 2000, application 

no. 26772/95, para. 119. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58559#{"itemid":["001-

58559"]}. 
634

  Skat., piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus lietās: Assenov and others v. Bulgaria, judgement 

of 28 October 1998, application no. 24760/94, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

58261; Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus lietā: Selmouni v. France, judgement of 28 July 1999, 

application no. 25803/94, para 95. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

58287#{"itemid":["001-58287"]}. 
635

  Skat., piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus lietās: Kudła v. Poland, judgement of 26 October 

2000, application no. 30210/96, para. 94. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=001-

58920#{"itemid":["001-58920"]}; Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus lietā: Pretty v. the United 

Kingdom, judgement of 29 April 2002, application no. 2346/02, para 52.   http://hudoc.echr. 

coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60448 
636

  Nowak M. U.N. Covenant of Civil and Political Rights. CCPR Commentary. 2
nd

 revised edition: Norbert 

Paul Engel Verlag, 2005, p. 250. 
637

  Aizturēto personu turēšanas kārtības likums. LR likums (“LV”, 167 (3325), 20.10.2005., "Ziņotājs", 21, 

10.11.2005.) [stājas spēkā : 21.10.2005.] 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/%0bsearch.aspx?i=001-58004#{"itemid":["001-58004"]}
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atzīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma pārejas noteikumu 1.punktu par neatbilstošu 

Latvijas Republikas Satversmes 95.pantam un spēku zaudējušu no 2012. gada 1. janvāra. 

Tiesību pētniece I. Kronberga uzsver tiesībsargājošo iestāžu darbinieku un medicīnas 

personāla lomu spīdzināšanas novēršanā. Viņa akcentē, ka liela nozīme starptautiskajos 

normatīvajos regulējumos, kas skar jebkāda veida ieslodzījumu, ir atvēlēta medicīniskā 

personāla darba jomai un tā kvalitātei. Šīs nav tikai medicīniska rakstura zināšanas, bet 

papildus zināšanas un prasmes, vadoties no praktizēšanas vietas un pacientu tiesiskā statusa. 

Medicīnas darbiniekiem, kas iesaistīti penitenciārajā praksē dalībvalstīs ir jābūt zināšanām par 

spīdzināšanas saturu, riskiem un, jo īpaši, novēršanas veidiem
638

. 

Ņemot vērā, ka ANO 1984. gada 10. decembra Konvencija pret spīdzināšanu Latvijai 

ir saistoša kopš 1992. gada 14. jūlija, jau 2001. gada MK izveidoja īpašu darba grupu Latvijas 

ziņojuma sagatavošanai. Izstrādātais ziņojums tika veidots atbilstoši Komitejas pieņemtajām 

vadlīnijām šādu ziņojumu izstrādē, un tajā tika iekļauta informācija par konvencijas jomu 

regulējošiem tiesību aktiem Latvijā
639

. Jau 2002. gadā Komitejas delegācija apmeklēja Latviju 

periodisko vizīšu programmas ietvaros un saņēma daudzas ticamas liecības par to, ka policija 

visā Latvijā īsteno fiziskas ietekmēšanas darbības, īpaši, pret nepilngadīgājiem. Atsevišķos 

gadījumos sliktas izturēšanās formas, par kurām tika saņemtas liecības – smacēšana ar 

plastmasas maisiņu, žņaugšana, ļoti rupja sišana, elektrošoka pielietošana, aizdomās turētā 

galvas mērkšana ūdenī – bija tik smagas, ka tika uzskatītas par spīdzināšanu. Tika atzīmēts, ka 

pēc Komitejas pirmās 1999. gada vizītes situācija nav manāmi uzlabojusies. Toreiz Komiteja 

ieteica IeM izdot oficiālu paziņojumu, kas tika izplatīts visiem tiesībaizsardzības iestāžu 

darbiniekiem (tostarp kriminālpolicijas darbiniekiem), un kurā tika atgādināts, ka viņiem ir 

jārespektē savā pārraudzībā esošo personu tiesības un ka sliktas izturēšanās gadījumā pret 

vainīgajām amatpersonām tiks vērstas visstingrākās sankcijas. Turklāt Komiteja uzsvēra, ka 

no sliktas izturēšanās novēršanas viedokļa daudz vēlamāk būtu, lai policijas darbinieki 

personu, kurām piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, papildu nopratināšanu veiktu 

ieslodzījuma vietā, nevis policijas telpās. Ieslodzīto atpakaļnosūtīšana uz policijas iestādi 

jebkādu iemeslu dēļ ir pieļaujama un veicama tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Tika 

norādīts arī uz sliktajiem ieslodzījuma apstākļiem policijas iestādēs. Jo īpaši slikts stāvoklis 

bija Daugavpils, Liepājas un Ventspils policijas pārvaldē, kur personas 24 stundas diennaktī 

                                                           
638

  Kronberga I. Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta personāla politikas attīstības virzieni. 

Providus, http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/personal_research_1-1.pdf 
639

  Latvijas Republikas sākotnējais ziņojums par 1984. gada konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, 

necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojušu apiešanos un sodīšanu izpildi Latvijas republikā laika posmā līdz 

2002.gada 1.janvārim. Ziņojums pieņemts MK sēdē 2002. gada 11. jūnijā (MK rīkojums N3. 309 

12.06.2002.). http://politika.lv/article/lr-sakotnejais-zinojums-par-1984-gada-konvencijas-pret-spidzinasanu-

un-citadu-cietsirdigu-necilvecigu-vai-cilveka-cienu-pazemojusu-apiesanos-un-sodisanu-izpildi-latvijas-

republika-laika-posma-lidz-2002-gada-1-janvarim 
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tika turētas pārpildītās un ļoti mitrās, netīrās, slikti vēdinātās un vāji apgaismotās kamerās. 

Atbildot uz tūlītējām piezīmēm, kuras Komiteja bija izteikusi, vizītei beidzoties, Latvijas 

varas iestādes vērsa uzmanību uz to, kādi pasākumi bija īstenoti, lai uzlabotu ieslodzījuma 

apstākļus šajās trijās policijas iestādēs. Šajā saistībā Komiteja ir lūgusi apstiprināt, ka visām 

personām, kuras ir aizturējusi policija, tagad uz nakti tiek izsniegts tīrs matracis/sega, kā arī 

personīgās higiēnas priekšmeti un ka viņiem tiek dota iespēja nomazgāties un brīvi apmeklēt 

tualeti. Komitejas delegācija atzīmēja arī, ka attiecībā uz pamatgarantijām, kas paredzētas, lai 

nepieļautu sliktu izturēšanos, pēc 1999. gada vizītes situācija nav mainījusies jautājumā par 

to, kādā veidā paziņojums par personas aizturēšanu tiek nodots tuvam radiniekam vai trešai 

personai, un atkārtoti ieteikusi, ka visām personām, kurām jebkādu iemeslu dēļ policija ir 

atņēmusi brīvību, ir jānodrošina tiesības paziņot tuvam radiniekam vai kādai citai trešai 

personai par savu stāvokli uzreiz pēc aizturēšanas. Daudzos gadījumos tiesības saņemt 

advokāta pakalpojumus netika īstenotas uzreiz pēc aizturēšanas. Komiteja īpaši atzīmēja, ka 

ne vienmēr tika ievēroti nepilngadīgajiem piemērojamie šo tiesību īpašie noteikumi. Komiteja 

ir ieteikusi Latvijas varas iestādēm veikt pasākumus, lai visām personām, kurām ir jāpaliek 

policijas iestādē, uzreiz pēc aizturēšanas tiktu nodrošinātas tiesības saņemt advokāta 

pakalpojumus, un, vērsusi uzmanību uz to, ka tiesības uz advokātu ir jānodrošina ne tikai par 

noziedzīgu nodarījumu aizdomās turētajam, bet arī visiem citiem, kuriem ir juridisks 

pienākums ierasties un palikt policijas iestādē. Komiteja ir ieteikusi arī pārskatīt juridiskās 

palīdzības sistēmu apcietinātajām personām, lai nodrošinātu tās efektivitāti visos procesa 

posmos, tostarp sākot jau ar pirmo aizturēšanas brīdi. Komiteja bija pieprasījusi Latvijas 

iestādes veikt tūlītējus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiesības saņemt ārsta palīdzību 

personām, kuras ir aizturējusi policija, tiktu oficiāli garantētas ar likumu un pilnībā īstenotas 

praksē. Šajā saistībā Komiteja ir uzsvērusi, ka ārsts būtu nekavējoties jāizsauc, tiklīdz 

persona, kuru ir aizturējusi policija, pieprasa medicīnisko apskati
640

. 

Īstenojot ieteikumus, ko sniedza Eiropas Padomes Komiteja, Latvijas valdība ziņoja 

par ministrijas darba grupas izveidi 2002. gada 29. novembrī un likumprojekta 

“Apcietinājumā turēšanas kārtības likums” izstrādi. 2003. gada 29. aprīlī tika pieņemti 

Ministru Kabineta “Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi”. Šie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā aizdomās turētās, apsūdzētās un tiesājamās personas, kurām piemērots Latvijas 

KPK paredzētais drošības līdzeklis — apcietinājums, kā arī notiesātās personas, kuras sauktas 

pie kriminālatbildības par cita noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kurām piemērots drošības 

līdzeklis — apcietinājums, ievietojamas un izvietojamas izmeklēšanas cietumā, minēto 

                                                           
640

  Ziņojums, ko Latvijas valdībai sniedza Eiropas Padomes Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 

pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) par savu vizīti Latvijā laikā no 2002. gada 25. septembra līdz 

4. oktobrim. CPT/Inf (2005) 8. Strasbūrā, 2005. gada 10. maijā. 
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personu dienas kārtību, tiesības un pienākumus, medicīnisko aprūpi un materiālo 

nodrošinājumu, kā arī drošības pasākumus un kārtību, kādā apcietināto atbrīvo no 

izmeklēšanas cietuma vai pārceļ uz citu brīvības atņemšanas iestādi. Šajos noteikumos ir 

izstrādāta atsevišķa nodaļa, kas nosaka apcietināto personu vecumā līdz 18 gadiem turēšanas 

apstākļus. Tika sagatavoti un iesniegti izskatīšanai Ministru Kabinetā “Brīvības atņemšanas 

iestāžu iekšējās kārtības noteikumu” grozījumi, kuros ir sniegts atļauto nepārtikas preču 

saraksts, ko apcietinātās personas drīkst saņemt ar sūtījumiem. Kriminālprocesa likuma 

projekts tika iesniegts izskatīšanai Saeimā. 

Tieslietu ministrijas 2003. gada 25. februāra rīkojumā tika noteikts maksimālais 

ieslodzījuma vietu skaits brīvības atņemšanas iestādēs, un tas atbilst normām (ne mazāk par 

2,5 m
2
 ieslodzītajiem vīriešiem un ne mazāk par 3 m

2
 ieslodzītajām sievietēm un personām, 

kuru vecums nepārsniedz 18 gadus). Tika novērstas Komitejas ekspertu norādītās nepilnības 

attiecībā uz pārapdzīvotību Daugavpils cietumā. No 2003. gada 1. aprīļa brīvības atņemšanas 

iestādēs tika ieviests kapelānu dienests. Latvijas valdība atzīmēja arī, ka laika posmā no 1999. 

gada līdz 2002. gadam netika saņemtas sūdzības par cietuma personāla fiziskas ietekmēšanas 

draudiem, tādēļ, netika ierosināta neviena disciplinārlieta vai krimināllieta
641

. 

Nākamās Komitejas vizītes Latvijā laikā 2004. gada 5.–12. maijā Latvijas varas 

iestādēm tika lūgts trīs mēnešu laikā sniegt atbildi, kurā būtu uzskaitīti pasākumi, ko tās veic, 

lai īstenotu komitejas ieteikumus, kā arī pausta reakcija uz komitejas piezīmēm un 

informācijas pieprasījumiem. Tika atgādināts, ka tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem ir 

jārespektē savā pārraudzībā esošo personu tiesības un aizturēšanas brīdī nedrīkst izmantot 

lielāku spēku, nekā tas ir nepieciešams. Tika atzīmēts, ka gadījumā, kad aizturētā persona, kas 

stājas prokurora vai tiesas priekšā, apgalvo, ka policija pret viņu ir slikti izturējusies, 

prokuroram/tiesnesim ir nekavējoties jāpieprasa attiecīgās personas tiesu medicīniskā 

ekspertīze un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai šie apgalvojumi tiktu rūpīgi izmeklēti. Tika 

izteikts priekšlikums pret policiju vērsto sūdzību izmeklēšanu uzticēt aģentūrai, kura ir pilnīgi 

neatkarīga no policijas. Tika arī lūgts atskaitīties par to iestāžu, kas ir pilnvarotas pārbaudīt 

policijas apcietinājuma telpas (t.i., kriminālvajāšanas/tiesu iestādes, Policijas inspekcija, kā arī 

Valsts cilvēktiesību birojs) darbībām
642

. Latvijas valsts Cilvēktiesību biroja atskaites
643

 

liecina, ka Latvijā ne vienmēr tiek ievērotas cilvēktiesību normas personas aizturēšanas 
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  Latvijas valdības atbilde uz ziņojumu, ko Eiropas Padomes Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 
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gadījumā. Par to liecina gan starptautisko organizāciju, tā, piemēram, Komitejas, gan arī 

Valsts Cilvēktiesību birojā saņemtās sūdzības. Ka norāda krimināltiesību speciālists J. 

Baumanis, Latvijas valsts konstitūcijā un starptautiskajos normatīvajos aktos nostiprinātās 

cilvēktiesības attiecas uz visām jomām, jo īpaši uz kriminālprocesu. Tieši kriminālprocesā 

bieži tiek veiktas darbības, kuras ir saistītas ar cilvēka brīvības ierobežošanu un personas 

neaizskaramības pārkāpšanu
644

. Sniedzot atbildi uz Komitejas aizrādījumiem, kas tika 

publicēti saistībā ar 2004. gada vizīti, Latvijas valdība norādīja uz finanšu līdzekļu trūkumu. 

Tomēr, visos 28 īslaicīgas aizturēšanas izolatoros bija pieejami personiskās higiēnas preces un 

matrači. Tika plānots, ka 2005. gadā tiks pabeigti būvniecības darbi Liepājas pilsētas un 

rajona policijas pārvaldes administratīvā ēkā, un īslaicīgas aizturēšanas izolators atbildīs 

ECK
645

. 

Pēc nākamās Komitejas delegācijas vizītes Latvijā laika posmā no 2007. gada 27. 

novembra līdz 7. decembrim tika sagatavots ziņojums Latvijas valdībai, kura tika izdarīts 

neatliekamais konstatējums attiecībā uz atbaidošajiem ieslodzījuma apstākļiem Cēsu 

audzināšanas iestādes pirmstiesas apcietinājuma blokā. Delegācija pieprasīja Latvijas 

iestādēm pārtraukt visa pirmstiesas apcietinājuma bloka (arī karantīnas kameras un soda 

izolatoru) darbību paredzot izpildes termiņu – divi mēneši
646

. Latvijas valdības atbildē 

Komitejai tika ziņots, ka saskaņā ar informāciju, ko Ieslodzījuma vietu pārvalde iesniedza 

2008. gada 2. jūnijā, Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem pirmstiesas apcietinājuma 

nodaļa tika slēgta atbilstoši komitejas ierosinājumam, un šajā nodaļā ievietotie 10 

nepilngadīgie tika pārvietoti uz Matīsa cietuma Nepilngadīgo nodaļu, kur ir 100 vietas. 

Turklāt Ieslodzījuma vietu pārvalde tika izstrādājusi projektu "Ieslodzījuma vietu ēku 

standartu izstrādāšana" finansējuma saņemšanai no Norvēģijas valdības divpusējo finanšu 

instrumenta ar prioritāti "Tieslietas", kas tika apstiprināts. Šajā projektā tika paredzēta Cēsu 

audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Pirmstiesas apcietinājuma nodaļas rekonstrukcija
647

.  

Komitejas ziņojumā Latvijas valdībai pēc vizītes Latvijā, kas notika no 2009. gada 3. 

decembra līdz 8. decembrim, tika īpaši norādīts uz apstākļiem apcietinājuma telpās – vairākos 

soda izolatoros Jēkabpils un Jelgavas cietumā. Līdz ar to tika pieprasīta šo izolatoru 

                                                           
644  Baumanis J. Kriminālprocesuālās aizturēšanas veicēja tiesības un pienākumi. Kriminālprocesuālās aizturē-

šanas tiesiskums. – Rīga: Latvijas policija akadēmija, 2008, 13.lpp. 
645

  Latvijas valdības atbildes uz ziņojumu, ko Eiropas Padomes Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai 

pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) bija sagatavojusi pēc vizītes Latvijā no 2004. gada 5. maija 

līdz 12. maijam.  CPT/Inf (2008) 16. Strasbūrā, 2008. gada 13. martā. 
646  Ziņojums Latvijas valdībai par Eiropas Padomes Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas 

rīcības vai soda novēršanai (CPT) vizīti laika posmā no 2007. gada 27. novembra līdz 7. decembrim. CPT/Inf 

(2009) 35. Strasbūra, 2009. gada 15. decembris 
647  Latvijas valdības atbildes uz Eiropas Padomes Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas 

rīcības vai soda novēršanai (CPT) ziņojumu par tās vizīti Latvijā laika posmā no 2007. gada 27. novembra 

līdz 7. decembrim. CPT/Inf (2009) 36. Strasbūra, 2009. gada 15. decembris 
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izmantošanas pārtraukšana. Latvijas iestādes 2010. gada 24. februāra vēstulē apstiprināja, ka 

šie soda izolatori vairs netiek izmantoti
648

. 

Komitejas vizītes, kas notikusī 2011. gadā no 5 līdz 15. septembrim, laikā tika 

saņemtas vairākas aizturēto personu sūdzības saistībā ar nepietiekamu medicīnisku aprūpi. 

Atsevišķajās sūdzībās tika norādīts par policijas amatpersonu neētisku rīcību, kuras rezultātā 

tika pārkāptas cilvēktiesības. Tika izteikta kritika par ieslodzīto personu uzturēšanas 

apstākļiem Jelgavas un Valmieras cietumos, ko bija uzdots nekavējoties novērst. Latvijas 

valdība savā vēstulē no 2011. gada 21. oktobra informēja Komiteju par pārkāpumu novēršanu 

un ar to saistītājiem pasākumiem
649

. 

Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas 2014. gada 12. februāra ziņojumā par 

spīdzināšanas izskaušanu pasaulē
650

 atzīts, ka spīdzināšana kļūst aizvien izplatītāka un 

pašreizējās ANO un ES definīcijas kļūst novecojušas un neaktuālas. Tādēļ, spīdzināšanas 

izskaušana ir ES cilvēktiesību politikas neatņemama sastāvdaļa ciešā saistībā ar pārējām ES 

darbības jomām un instrumentiem. Tādēļ, jāuzsver, ka OPCAT ratificēšana Latvijā liktu 

pamatu nacionālā preventīva mehānisma spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas 

izturēšanās novēršanas izveidei. 

Šīs promocijas darba apakšnodaļas nobeigumā jāsecina, ka Latvijas Republikas 

valdība atzinīgi vērtē spīdzināšanas un necilvēcīgas izturēšanas izkaušanas nepieciešamību, 

un tās nozīmi demokrātiskajā tiesiskajā valstī. Tādēļ, visnotāļ pozitīvi vērtējami Latvijas 

Republikas valdības rīcība un pasākumi, reaģējot uz Komitejas aizrādījumiem šajā jomā. 

Nobeigumā arī jānorāda, ka īpaša nozīme ir spīdzināšanas un cietsirdīgas izturēšanas 

nepieļaujamībai pret personām, kam brīvība liegta piemērojot ar brīvības atņemšanu saistītus 

kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus. Jāatceras, ka šīs personas aizsargā nevainīguma 

prezumpcijas princips un tiem var piemērot vienīgi tādus ierobežojumus, kas nepieciešami 

kriminālprocesuālo darbību veikšanai, kā arī kārtības un drošības uzturēšanai. 

                                                           
648  Skat., piemēram, Ziņojums Latvijas valdībai par Eiropas Padomes Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas 

vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) vizīti laika posmā no 2009. gada 3. decembra līdz 

8. decembrim. CPT/Inf (2011) 22. Strasbūra, 2011. gada 19. jūlijs; Latvijas valdības atbildes uz Eiropas 

Padomes Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) 

ziņojumu par tās vizīti Latvijā laika posmā no 2009. gada 3. decembra līdz 8. decembrim. CPT/Inf (2011) 23. 

Strasbūra, 2011. gada 19.jūlijs 
649  Report to the Latvian Government on the visit to Latvia carried out by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 5 to 15 September 

2011. CPT/Inf (2013) 20. http://www.cpt.coe.int/documents/lva/2013-20-inf.eng.htm; Responses of the 

Latvian Government to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit to Latvia from 5 to 15 September 2011. CPT/Inf 

(2013) 21. http://www.cpt.coe.int/documents/lva/2013-21-inf-eng.pdf 
650

  Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas 2014.gada 12.februāra ziņojums par spīdzināšanas izskaušanu pasaulē 

(2013/2169(INI)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-

2014-0100+0+DOC+XML+V0//LV#_part1_def1 

http://www.cpt.coe.int/documents/lva/2013-20-inf.eng.htm
http://www.cpt.coe.int/documents/lva/2013-21-inf-eng.pdf
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NOBEIGUMS 

 

Veiktā pētījuma rezultātā, sasniedzot promocijas darba mērķi un izpildot uzdevumus, 

autore izdarīja šādus secinājumus: 

 

1. Valsts piespiešana kā valsts pārvaldes metode ir jebkuras sabiedrības neatņemama 

sastāvdaļa, ietekmējot šīs sabiedrības locekļu uzvedību ar mērķi nodrošināt likumisko 

kārtību. Tas ir sarežģīts tiesisks izveidojums un viens no tiesiskas valsts 

pieturpunktiem. Tiesisko faktu valstiskam izvērtējumam seko likumā nostiprināta 

rīcība, valsts kompetentām iestādēm likumā paredzētajā kārtībā ietekmējot personu 

uzvedību, ar mērķi aizsargāt sabiedrības drošību. 

2. Viens no valsts piespiedu līdzekļu veidiem ir kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi. 

Kriminālprocesuālās piespiešanas mērķis ir Kriminālprocesa likumā paredzētās 

kārtības nodrošināšana, un tās sociālo nozīmi raksturo starptautisko cilvēktiesību 

aizsardzības standarti un nacionālās tiesību īpatnības, nosakot kriminālprocesuālo 

piespiedu līdzekļu realizācijas mehānismu. Tie ir reglamentēti kriminālprocesuālajā 

likumā, un tos piemēro valsts iestāžu pilnvarotas amatpersonas savas kompetences 

ietvaros pret kriminālprocesa dalībniekiem, ar mērķi ietekmēt to uzvedību un 

nodrošināt pienācīgu kriminālprocesuālo gaitu. Neviens procesuālais piespiedu 

līdzeklis pēc savas juridiskās dabas nav sods. 

3. Kriminālprocesuālo konfliktu risināšanā nebūtu pieļaujama neattaisnota personas 

tiesību ierobežošana, piemērojot procesuālos piespiedu līdzekļus. 

Kriminālprocesuālais piespiedu līdzeklis varētu tikt piemērots tad, kad ir izveidojusies 

tāda tiesiskā situācija, kādu likumdevējs ir paredzējis tiesību aktos šī piespiedu 

līdzekļa piemērošanai, pēdējai ir jābūt objektīvi pamatotai. Personas tiesību 

ierobežošanai ir jābūt attaisnotai un samērīgai, bet vienlaicīgi pietiekamai, lai 

nodrošinātu personas KPL paredzēto procesuālo uzvedību. Neaprobežojoties ar 

piespiedu līdzekļa piemērošanas pamata reglamentāciju, likumdevējs nosaka visu 

piemērošanas procedūru, turklāt, katram kriminālprocesuālajam piespiedu līdzeklim ir 

sava specifiska piemērošanas kārtība. Procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošana 

saistīta ar tiesību un brīvību ierobežošanu uz noteiktu laiku; to piemērošanas ilgums 

saistāms ar piemērošanas pamata esamības ilgumu. Izvēlējoties kriminālprocesuālos 

piespiedu līdzekļus tos nepieciešams līdzsvarot ar personas pretsabiedrisko uzvedību.  

4. Cilvēka pamattiesības ir nostiprinātas tiesību normās gan starptautiskajā, gan 

nacionālajā līmenī, paredzot tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību, 
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tiesības netikt spīdzinātam, tiesības uz juridisko palīdzību un taisnīgu tiesu u.c.. 

Cilvēktiesības ir atzītas un deklarētas kā pamatvērtības. Procesuālo piespiedu līdzekļu 

piemērošana vienmēr ir saistīta ar personas konstitucionālo tiesību ierobežošanu, tā 

var skart personas brīvību, mantiskās un sociālās tiesības, pārvietošanās, atrašanas 

vietu, nodarbošanās, sazināšanās izvēles brīvību u.c. Publiskai varai, ierobežojot 

personas tiesības un likumiskas intereses, jāievēro sapratīgs līdzsvars starp sabiedrības 

un indivīda interesēm. 

5. Tiesības kontrolēt cilvēktiesību ievērošanu kriminālprocesā tiek piešķirtas 

izmeklēšanas tiesnesim viņa konkrēto pilnvaru ietvaros, pārējās ierobežojuma 

kontroles funkcijas uzticētas prokuroram. Saskaņā ar KPL 17.pantu izmeklēšanas 

tiesnesis cilvēktiesību ierobežojuma kontroles funkciju realizē ne tikai pirmstiesas 

procesā, bet likumā noteiktos gadījumos arī līdz iztiesāšanas uzsākšanai pirmās 

instances tiesā. 

6. Mūsdienās kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu institūta tiesisko tēlu raksturo 

liberalizācija un humanistiska pieeja, kas izpaužas procesuālās represijas mazināšanā 

un šo līdzekļu racionālā piemērošanā. Kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu plašā 

klāsta esība, un tā paplašināšana ar mazāk intruzīviem piespiedu līdzekļiem ir tam 

apliecinājums. 

7. Atzīstot, ka Latvijā vispārējās kārtības kriminālprocess ir uzskatāms par pamatformu, 

vienkāršoto kriminālprocesu izmantošana nozīmē mūsdienu, Eiropas valstīs plaši 

praktizējamas pieejas izmantošanu procesa termiņa ievērojamai saīsināšanai. Tas ļauj 

optimizēt tiesībsargājošo institūciju darbību, ietaupot laiku un līdzekļus. Šī diferencētā 

pieeja kriminālprocesiem neliecina par likumības iztrūkumu, bet, otrādi, ļauj sasniegt 

kriminālprocesa pamatmērķi, racionālāk un efektīvāk izmantojot resursus. Par būtisku 

ieguvumu jāuzskata procesa virzītājam deleģēta procesuālā iespēja izvēlēties un 

izmantot situācijai vislabāk piemērotu kriminālprocesuālo piespiedu līdzekli. 

8. Kriminālprocesuālajās tiesību normās paredzētie procesuālie piespiedu līdzekļi veido 

sistēmu – kopu, kuras elementi ir strukturēti, tomēr katrs elements saglabā relatīvu 

patstāvību. Speciālajā juridiskajā literatūrā atrodami dažādi pausti viedokļi par 

kriminālprocesuālo piespiedu līdzekļu klasifikāciju un tās kritērijiem, par tādiem 

uzskatot piemērošanas mērķus, iedarbības raksturu, izteiksmes pakāpi, brīvības 

ierobežošanas apjomu, to piemērošanas subjektu, u.c., bet kriminālprocesuālajā likumā 

tie ir iedalīti ar brīvības atņemšanu saistītajos un nesaistītajos piespiedu līdzekļos. 

Promocijas darba autore piedāvā klasificēt drošības līdzekļus arī pēc to piemērošanu 

veicošas amatpersonas vai iestādes (procesa virzītājs, izmeklēšanas tiesnesis un tiesa) 
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un to pārsūdzēšanas iespējas (drošības līdzekļi, kas ir pārsūdzami kopumā vai arī 

attiecībā uz piemērotajiem ierobežojumiem).  

9. Kopš KPL stāšanās spēkā likumdevējs izmanto vispārināto tiesiskās reglamentācijas 

pieeju nosakot procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanas pamatu, ar šo pieeju 

izraisot ilggadēju diskusiju tiesību zinātnieku vidū.  

10. ECK nostiprina cilvēka pamattiesības un ir pamats to aizsardzības mehānisma 

izveidei. ECT judikatūra, kas iztulko ECK tiesiskās normas, ietekmē visu dalībvalstu 

tiesību aktus un tiesu praksi. Laika posma no 1997.gada līdz 2014.gadam ECT tika 

izskatītas 246 lietas pret Latviju. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2014.gadā ir 

pieaudzis sūdzību skaits par ECK 5.panta, proti, tiesību uz brīvību un drošību 

pārkāpumiem, kas no 2014.gadā saņemtajām ir proporcionāli otrā lielākā sūdzību 

kategorija. Piemērojot procesuālos piespiedu līdzekļus ir jāseko to piemērošanas 

atbilstībai ECK ietvertajiem standartiem.  

11. ECT vērtējumā par „pamatotām aizdomām” uzskatāma tādu faktu un informācijas 

esība, kas pārliecinātu ikvienu neatkarīgu novērotāju, ka iesaistīta persona varētu būt 

izdarījusi noziedzīgu nodarījumu.  

12. Brīvības atņemšanas gadījumos tiesas kontrolei jābūt automātiskai un neatkarīgai no 

personas lūguma. Apcietinājuma turpmākās piemērošanas nepieciešamībai jābūt 

pietiekami pamatotai, un sākotnējās aizdomas pret personu nevar kalpot par vienīgo 

iemeslu apcietinājuma turpmākai pagarināšanai. Apcietinājuma ilgumu nevar attaisnot 

vien noziedzīga nodarījuma smagums. Jāuzsver, ka atskatoties pagātnē, ECT 

vērtējumā sistēmiskas dabas problēma tika noteikta drošības līdzekļa apcietinājuma 

piemērošanā Latvijā 1998.-2000.gados (ECT lieta Čerņikovs pret Latviju). Sabiedrības 

drošības intereses un personas individuālas brīvības svarīgums būtu atsevišķi jāizvērtē 

katrā lietā. Pamatojoties uz ECT nolēmumiem, var secināt, ka apcietinājuma termiņš 

nav abstrakta kategorija, un nacionālām tiesām būtu jānodrošina, lai apcietinājuma 

termiņš nebūtu garāks, nekā tas ir pamatots. Pēdējo laikā ir ievērojami uzlabojusies 

nacionālo tiesu izpratne par ECK standartiem ar apcietinājuma piemērošanu un tā 

termiņa pagarināšanu saistītajos jautājumos, formālu pieeju arvien vairāk aizstājot ar 

motivētu izvērtējumu, ņemot vērā katras lietas individuālos apstākļus.  

13. Starptautiskā krimināltiesiskā un kriminālprocesuālā sadarbība ir daļa no 

starptautiskās sadarbības, un tās veicināšana ir viens no ES tālākās attīstības 

pamatprincipiem, valstīm nodrošinot līdzsvaru starp efektivitāti un drošām 

procesuālām garantijām.  
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14. Starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā ar brīvības atņemšanu saistītos 

instrumentus jāizmanto, lai sekmētu kriminālvajāšanu par nopietniem noziegumiem, 

kas rada lielus postījumus un visnotaļ attaisno šo instrumentu pielietošanu, vai arī lai 

izpildītu spriedumus. EAO ir juridiskais instruments, kas balstās uz krimināllietās 

pieņemtu lēmumu savstarpēju atzīšanu, un tās ir ES dalībvalsts tiesu iestādes lūgums 

apcietināt kādu personu citā dalībvalstī un nodot šo personu attiecīgajai valstij, lai 

veiktu kriminālvajāšanu vai izpildītu brīvības atņemšanas sodu vai aizturēšanas 

rīkojumu.  

15. Savstarpējās atzīšanas principa kā viena no preču un pakalpojumu tirgū brīvajai 

kustībai radītiem principiem pārnešana un pielāgošana krimināltiesiskajai jomai nav 

viennozīmīgi vērtējama, jo virzībā uz kriminālprocesuālo tiesību pamatmērķa - 

taisnīga procesa nodrošināšanu pastāv augsts risks, ka cilvēka pamattiesības tiks 

pārkāptas. Līdzīgu standartu attiecībā uz pirmstiesas kriminālprocesu un tajā 

pieejamām procesuālām garantijām pastāvēšana visas ES dalībvalstīs ir tikai 

pieņēmums, turklāt apcietinājuma regulējums un arī apstākļi ES dalībvalstīs atšķīrās. 

Prognozējama situācija, kad persona tiek nosūtīta uz citu valsti, kuras valodu tā 

nepārvalda, un kur apcietinājumā šī persona var pavadīt ilgstošu laiku bez pieejas 

tiesiskās aizsardzības līdzeklim, kas ļautu grozīt piemēroto drošības līdzekli, bez 

iespējas sazināties ar tuviniekiem un bez juridiskās palīdzības. Šī problēma ir īpaši 

aktuāla gadījumos, kad šai ES dalībvalstij jau ir negatīva tiesvedības bilance ECT 

lietās par ECK 3. panta, 5. panta un 6. panta pārkāpumiem. Tieslietu un iekšlietu jomu 

regulējošo tiesību aktu, kas veido pamatu ES kā brīvības, drošības un tiesiskuma 

telpas pastāvēšanai, tālākā harmonizācija veicina starptautiskās kriminālprocesuālās 

sadarbības uzlabošanu.  

16. Spīdzināšanas izskaušana ir ES cilvēktiesību politikas neatņemama sastāvdaļa ciešā 

saistībā ar pārējām ES darbības jomām un instrumentiem. Īpaša nozīme ir 

spīdzināšanas un cietsirdīgas izturēšanas nepieļaujamībai pret personām, kam brīvība 

liegta piemērojot ar brīvības atņemšanu saistītus kriminālprocesuālos piespiedu 

līdzekļus. ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokola (OPCAT) ratificēšana 

Latvijā liktu pamatu nacionālā preventīva mehānisma spīdzināšanas un necilvēcīgas 

vai pazemojošas izturēšanās novēršanas izveidei. 
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Promocijas darbā veikta pētījuma rezultātā ir izvirzīti priekšlikumi konstatēto 

problēmu risināšanai un tiesību normu tālākai pilnveidei, proti: 

1. Pamatojoties uz apstākļa, ka izmeklēšanas tiesnesis cilvēktiesību ierobežojumus 

kontrolē tikai savu konkrēto pilnvaru ietvaros, ieteicams KPL 17.pantu izteikt šādā 

redakcijā: „Cilvēka tiesību ierobežojumu kontroles funkcija pirmstiesas procesā, 

un šajā likumā notiektos gadījumos līdz iztiesāšanas uzsākšanai pirmās instances 

tiesā, un apsūdzības, aizstāvības un tiesas spriešanas funkcijas kriminālprocesā ir 

nodalītas”. 

2. Ņemot vērā, ka izmeklēšanu uzraugošajam prokuroram ir tiesības piedalīties sēdē, 

kurā izmeklēšanas tiesnesis lemj par atļaujas došanu piespiedu līdzekļu 

piemērošanai un speciālo izmeklēšanas darbību veikšanai, būtu precizējama KPL 

37.panta 3.daļas 7.punkta redakcija paredzot, „ka izmeklēšanu uzraugošajam 

prokuroram ir tiesības piedalīties sēdē, kurā izmeklēšanas tiesnesis lemj par 

piespiedu līdzekļu piemērošanu un atļaujas došanu speciālo izmeklēšanas darbību 

veikšanai”.  

3. Kriminālprocesuālā imunitāte ir viens no KPL definētiem pamatprincipiem, 

saskaņā ar kuru attiecībā pret imunitāti baudošu personu citā starpā ir aizliegtas vai 

ierobežotas tiesības piemērot kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus. Tomēr 

Satversmes tiesas tiesnesis KPL nav norādīts kā kriminālprocesuālo imunitāti 

baudoša valsts amatpersona. Pamatojoties uz to, ka gan Satversmes tiesas likumā, 

gan KPL iztrūkst tiesiskais regulējums, kas nosaka rīcību gadījumos, kad 

Satversmes tiesas tiesnesis ir notverts smaga vai sevišķi smaga nozieguma 

izdarīšanā, jāizsaka priekšlikums papildināt KPL 120.panta 2.daļu, norādot līdzās 

tiesnesim un tiesībsargam arī Satversmes tiesas tiesnesi.  

4. No spēkā esošā KPL tiesiskā regulējuma analīzes izriet arī apstāklis, ka par 

aizturēšanu noteiktos imunitātes gadījumos jāpieņem lēmums, kas citos gadījumos 

nav nepieciešams. Turklāt, atsevišķos gadījumos lēmums par aizturēšanu nav 

nepieciešams, ja tā ir neatliekama un veicama smaga vai sevišķi smaga nozieguma 

gadījumā. Tas ļauj izvirzīt priekšlikumu papildināt KPL 263.pantu ar teikumu 

„likumā norādītajos gadījumos, lai aizturētu kriminālprocesuālo imunitāti baudošu 

personu, jāpieņem lēmums par aizturēšanu”. 

5. Ņemot vērā likumdevēja nostāju par procesuālo sankciju pieskaitīšanu 

procesuālajiem piespiedu līdzekļiem, būtu izvirzāms priekšlikums par KPL trešās 

sadaļas nosaukuma maiņu, izslēdzot no tā vārdu „sankcijas”, vienlaikus papildinot 

KPL 241.pantu ar 4.daļu, reglamentējot procesuālās sankcijas piemērošanas 
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pamatu, proti, procesuālo sankciju kā procesuālo piespiedu līdzekli likumā 

noteiktajā kārtībā var piemērot personai, kura nepilda likumā paredzētos un 

procesa virzītāja noteiktos procesuālos pienākumus, traucē procesuālas darbības 

norisi vai izrāda necieņu tiesai, un KPL 242.panta 1.daļu ar 4.punktu šādā 

redakcijā: „4) procesuālām sankcijām”.  

6. Ņemot vērā to, ka konkrētajā kriminālprocesā pilnvaras ir ne tikai procesa 

virzītājam, bet arī izmeklēšanas grupas dalībniekam, uzraugošajam prokuroram, 

procesuālo uzdevumu izpildītājam un izmeklētāja tiešajam priekšniekam, būtu 

izvirzāms priekšlikums KPL 250.panta 1.daļu izteikt šādi: „Lai nodrošinātu 

personas piedalīšanos procesuālajā darbībā, ja tā bez attaisnojoša iemesla 

neierodas pēc kriminālprocesa veikšanai pilnvarotas amatpersonas aicinājuma, šī 

amatpersona savas kompetences ietvaros var piemērot piespiedu atvešanu”.  

7. ECT spriedumos ietverto atziņu saistībā ar procesuālā piespiedu līdzekļa - 

piespiedu atvešanas būtības izpratni un tās ietekmi uz personas brīvību ECK 5. 

panta izpratnē izvērtējums ļauj izteikt priekšlikumu par KPL 251.panta 1.daļas 

grozīšanu, to papildinot ar norādi, ka likumā paredzētajos gadījumos piespiedu 

atvešanu piemēro tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu. Piespiedu 

atvešanas mehānisma pilnveidošanai izvirzāms priekšlikums grozīt KPL 251.panta 

1.daļu, to izsakot šādi: „Piespiedu atvešanu piemēro ar kriminālprocesa veikšanai 

pilnvarotas amatpersonas lēmumu, kurā norāda, kas, pie kuras amatpersonas, kad 

un kādā nolūkā jāatved, kurai policijas iestādei uzdota piespiedu atvešana. Šajā 

likumā paredzētajos gadījumos piespiedu atvešanu piemēro tikai ar izmeklēšanas 

tiesneša vai tiesas lēmumu”. Savukārt, KPL 251.panta 3.daļu izteikt šādi: „Ja 

piespiedu atvešanu nevar piemērot vai ja atvedamais nav atrasts, policijas 

darbinieks to atzīmē lēmumā, kuru nodod procesa virzītājam vai citai 

amatpersonai, kas pieņēma lēmumu par piespiedu atvešanu”.  

8. Pilnveidojot ar brīvības atņemšanu nesaistīto drošības līdzekļu tiesisko regulējumu 

tika izvirzīti šādi priekšlikumi: 

8.1. Izteikt drošības līdzekli - Dzīvesvietas maiņas paziņošana reglamentējošo 

KPL 252.
1 

pantu šādā redakcijā: „Dzīvesvietas maiņas paziņošana ir aizdomās 

turētā vai apsūdzētā rakstveida saistība nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas 

darba dienas laikā no dzīvesvietas maiņas dienas rakstveidā informēt procesa 

virzītāju par dzīvesvietas maiņu, norādot dzīvesvietas jauno adresi”;  

8.2. KPL 252.
2 

pantu izteikt šādi: „Pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē ir 

ar procesa virzītāja lēmumu uzlikts pienākums aizdomās turētajam vai 
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apsūdzētajam lēmumā noteiktajā laikā, bet ne biežāk ka trīs reizes nedēļā 

pieteikties policijas iestādē pēc savas dzīvesvietas”; 

8.3. Papildināt KPL 253.panta 1.daļu ar otru teikumu: „Par šī ierobežojuma 

piemērošanu jāinformē arī persona, kurai aizdomās turētais vai apsūdzētais 

saskaņā ar pieņemto lēmumu nav tiesīgs tuvoties”;  

8.4. KPL 255.pantu izteikt šādi: „Aizliegums izbraukt no valsts ir ar procesa 

virzītāja lēmumu noteikts ierobežojums aizdomās turētajam vai apsūdzētajam 

izbraukt no valsts bez procesa virzītāja rakstveida atļaujas”;  

8.5. KPL 256.pantu izteikt šādi: „Uzturēšanās noteiktā vietā ir aizdomās turētā vai 

apsūdzētā rakstveida saistība uzturēties procesa virzītāja norādītajā laikā un 

noteiktajā vietā, kuru aizdomās turētais vai apsūdzētais norādīja kā savu 

dzīves vai pagaidu uzturēšanās vietu, vai neatstāt ilgāk par 24 stundām 

konkrēti norādīto dzīves vai pagaidu uzturēšanās vietu bez procesa virzītāja 

atļaujas, kā arī bez kavēšanās ierasties pēc procesa virzītāja uzaicinājuma vai 

izpildīt citus kriminālprocesuālos pienākumus”. 

8.6. KPL 257.panta 3.daļu papildināt ar teikumu „Drošības nauda iemaksājama 

viena mēneša laikā no lēmuma par šī drošības līdzekļa piemērošanu 

pieņemšanas dienas, bet drošības naudas apmēra pārsūdzēšanas gadījumā – 

viena mēneša laikā no izmeklēšanas tiesneša lēmuma saņemšanas”; 

8.7. KPL 258.panta 2.daļu izteikt šādi: „Par personisku galvinieku var būt fiziskā 

persona, kura ir izteikusi tādu vēlēšanos un par kuru procesa virzītājam ir 

radusies pārliecība, ka tā varēs nodrošināt saistību izpildi. Personiskiem 

galviniekiem jābūt ne mazāk par diviem. Personiskais galvinieks var jebkurā 

laikā atteikties no galvinieka pienākumiem”;  

8.8. KPL 258.panta 4.daļu izteikt šādi: „Ja šā drošības līdzekļa noteikumi tiek 

pārkāpti, ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu galviniekam var uzlikt 

piespiedu naudu līdz 10 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu 

apmērā”. 

8.9. Izslēgt Latvijas APK 201
42

. pantu. 

9. KPL 275.panta 2.daļas pirmo teikumu izteikt šādi: „Ja viena mēneša laikā 

drošības naudu samaksā un izmeklēšanas tiesnesim iesniedz samaksu apliecinošu 

dokumentu, tiesnesis pieņem lēmumu par drošības līdzekļa grozīšanu”; 

10. KPL 286.pantu papildināt ar 4
1
. daļu, to izsakot šādi: „šajā panta norādītājā 

kārtība var pārsūdzēt lēmumā par drošības līdzekļa – apcietinājuma vai mājas 

aresta piemērošanu noteiktos ierobežojumus”; 



221 

11. KPL 287.panta 3. daļu papildināt ar 3.punktu, nosakot, ka „sūdzību apmierināt, 

atcelt lēmumā par drošības līdzekļa – apcietinājuma vai mājas aresta piemērošanu 

noteikto ierobežojumu (-us)”; 

12. KPL 293.panta 3.daļu izteikt šādi: „Ja pārkāpumu konstatē tiesas sēdes laikā, 

tiesas sēdes priekšsēdētājs formulē pārkāpuma būtību, un tas tiek ierakstīts tiesas 

sēdes protokolā, paziņo lēmuma par procesuālās sankcijas piemērošanu rezolutīvo 

daļu un izskaidro personai, kurai piemērota piespiedu nauda, tās tiesības tajā pašā 

dienā tiesā saņemt visa lēmuma kopiju, kā arī tiesības 10 dienu laikā iesniegt 

lūgumu par atbrīvošanu no piespiedu naudas samaksas vai par tās apmēra 

samazināšanu”; 

13. KPL 425.panta 1.daļu papildināt ar 7
1
.punktu šādā redakcijā „var aizturēt personu, 

kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu”; 

14. KPL 429.panta 1.daļas 5. punktu izteikt šādi: „var aizturēt personu, kas izdarījusi 

noziedzīgu nodarījumu”; 

15. KPL 429.panta 1.daļas 6.punktu izteikt šādi: „pieņem lēmumu par personas 

atzīšanu par aizdomās turēto, var piemērot aizdomās turētajam drošības līdzekli”; 

16. Precizēt KPL 470.panta 2.daļas formulējumu un to izteikt šādi: „Lieciniekam vai 

ekspertam, kas bez attaisnojošā iemesla atkārtoti nav ieradies uz tiesas sēdi, var 

piemērot brīdinājumu vai piespiedu naudu. Lieciniekam var piemērot arī 

piespiedu atvešanu”.  

17. KPL 477.panta 2.daļu izteikt šādi: „Atliekot iztiesāšanu, tiesa lemj par neieradušās 

personas atvešanu uz tiesas sēdi piespiedu kārtā. Tiesa var piemērot šai personai 

brīdinājumu vai piespiedu naudu, ja tā bez attaisnojošā iemesla atkārtoti nav 

ieradusies uz tiesas sēdi”.  

18. Savukārt KPL C daļas tiesiska regulējuma pilnveidei tika izteikti šādi 

priekšlikumi: 

18.1. Tiek izvirzīts priekšlikums papildināt KPL ar 681.
1
pantu šādā redakcijā: 

Starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā izmantojamie ar brīvības atņemšanu saistītie 

procesuālie piespiedu līdzekļi. Realizējot starptautisko krimināltiesisko sadarbību, personas 

tiesības var ierobežot ar šādiem procesuālajiem piespiedu līdzekļiem: 

1) ES dalībvalstij izdodamās personas aizturēšana; 

2) personas aizturēšana izdošanas nolūkā; 

3) ES dalībvalstij izdodamās personas apcietināšana; 

4) pagaidu apcietinājums; 

5) izdošanas apcietinājums;  
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6) pagaidu apcietinājumu pirms kriminālprocesa pārņemšanas lūguma saņemšanas; 

7) pagaidu apcietinājumu pēc kriminālprocesa pārņemšanas lūguma saņemšanas; 

8) aizturēšana, lai izlemtu jautājumu par pagaidu apcietinājumu; 

9) ārvalstī notiesātās personas aizturēšana; 

10) ārvalstī notiesātās personas pagaidu apcietinājums;  

11) ES dalībvalstī notiesātās personas aizturēšana;  

12) ES dalībvalstī notiesātās personas pagaidu apcietinājums. 

18.2. Tika secināts, ka izdodamajai personai nav paredzētas tiesības pārsūdzēt 

pieņemto lēmumu par apcietinājuma piemērošanu, tā rezultātā mazinot tās procesuālo 

garantiju apjomu un radot atšķirīgu pieeju pret personām kriminālprocesā. Līdz ar to būtu 

izvirzāms priekšlikums KPL reglamentēt izdodamas personas tiesības pārsūdzēt pieņemto 

lēmumu par apcietinājuma piemērošanu, grozot KPL 701.panta 2.daļu un to izsakot šādi: 

tiesnesis, uzklausījis prokuroru, izdodamo personu un aizstāvi, ja viņš piedalās tiesas sēdē, 

pieņem motivētu lēmumu, un papildināt KPL 701.pantu ar 2.
1
daļu šādā redakcijā: persona, 

kurai piemērots apcietinājums, vai tās aizstāvis septiņu dienu laikā pēc tam, kad saņemta 

lēmuma par apcietinājuma piemērošanu kopija, var iesniegt sūdzību par izmeklēšanas 

tiesneša lēmumu. Izmeklēšanas tiesnesis savu lēmumu kopā ar iesniegto sūdzību ne vēlāk kā 

nākamajā dienā nosūta apgabaltiesai. 

18.3. Spēkā esošā KPL 702.panta 3.daļa nosaka, ka „ierosinājumu par izdošanas 

apcietinājumu izskata tādā pašā kārtībā kā lūgumu par pagaidu apcietinājumu”. Jānorāda, ka 

pagaidu apcietinājuma piemērošanu ierosina prokurors, attiecīgi iesniedzot tiesnesim 

ierosinājumu. Turklāt, KPL ir paredzēts, ka procesa virzītājs raksta ierosinājumu, ja 

kriminālprocesa mērķa sasniegšanai ir jāveic darbības, kuras nav viņa kompetencē vai kuru 

veikšanai ir nepieciešams kompetentas personas lēmums. Šajā gadījuma jautājuma par 

procesuāla piespiedu līdzekļa piemērošanu izlemšana nav prokurora kompetencē, to izlemj 

tiesnesis. Tas dod pamatu izvirzīt priekšlikumu grozīt KPL 702.panta 3.daļu šādi: 

„Ierosinājumu par izdošanas apcietinājumu izskata tādā pašā kārtībā kā ierosinājumu par 

pagaidu apcietinājumu”.  

Noslēgumā jāatzīmē, ka veiktais pētījums ir pabeigts pētījums, darba uzdevumi 

izpildīti un izvirzītais mērķis sasniegts. Pētniecības jautājumi ir pilnībā apstiprināti. 

Izmantojot oriģinālu pieeju un analizējot kriminālprocesuālos piespiedu līdzekļus no 

dažādiem skatu punktiem, proti, tiesību socioloģijas, tiesību aksioloģijas u.c. kontekstā, 

izceļot cilvēktiesību ievērošanas un proporcionālas ierobežošanas nozīmi, piemērojot 

piespiedu līdzekļus kriminālprocesā, kā arī akcentējot starptautiskajā krimināltiesiskajā 

sadarbībā izmantojamos instrumentus, ir izdevies padziļināti izpētīt problēmjautājumus. 
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