
Kriminālprocess 

 

1. 

 Tiesnesis kā procesa virzītājs krimināllietas sagatavošanā iztiesāšanai. 

Darbības, kuras tiesnesis veic, sagatavojot lietu iztiesāšanai. Ko tiesnesis 

lietas sagatavošanas laikā nav tiesīgs vērtēt? Kādas šajā procesa stadijā ir 

tiesneša funkcijas saistībā ar jautājumiem par drošības līdzekļa piemērošanu, 

atcelšanu un grozīšanu? 

 

2. 

Aizstāvja obligātās piedalīšanās gadījumi. Atteikšanās no aizstāvja, 

nosacījumi un tās fiksēšana procesuālajos dokumentos. Tiesības uz 

atbrīvošanu no samaksas par aizstāvja palīdzību. 

 

3. 

Cietušais un viņa pārstāvība. Personas, kuras var būt par cietušo. Personas, 

kuras var būt cietušā – fiziskas personas pārstāvji. Cietušā – juridiskas 

personas pārstāvība. Cietušās personas pārstāvja tiesības. 

 

4. 

Interešu konflikta apstākļi. Neapstrīdamie interešu konflikta apstākļi. 

Interešu konflikta apstākļi tiesnesim. Noraidījuma pieteikšana tiesas sēdē, 

lēmuma pieņemšana par pieteikto noraidījumu. Lēmuma par noraidīšanu vai 

atteikšanos noraidīt pārsūdzēšana. Interešu konflikta nenovēršanas sekas. 

 

 



5. 

Ar brīvības atņemšanu nesaistītie procesuālie piespiedu līdzekļi. Piespiedu 

atvešana. Drošības līdzekļi. Ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības 

līdzekļu piemērošanas pārsūdzēšana. 

 

6. 

Apcietinājums. Jēdziens un piemērošanas pamats. Apcietinājuma termiņi. 

Kontrole pār apcietinājuma piemērošanu. Pārsūdzēšana un sūdzības 

izskatīšanas kārtība. 

 

7. 

Procesuālās sankcijas. Jēdziens un piemērošanas pamats. Piespiedu naudas 

piemērošana un lēmuma pārsūdzēšana. Izraidīšana no tiesas sēžu zāles. 

 

8. 

Ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana. Kompensācijas 

jēdziens. Kompensācijas pieteikums. Kompensācijas apmērs. Personas, 

kurām var uzlikt kompensācijas samaksāšanas pienākumu. 

 

9. 

Kriminālprocesu apvienošana, sadalīšana, atlikšana, apturēšana vai 

izbeigšana tiesā. 

 



10. 

Krimināllietu piekritība tiesai. Tiesvedības instances krimināllietā. 

Krimināllietas piekritība pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietas. 

Rīcība ar citai tiesai piekritīgu krimināllietu. Tiesai piekritīgas krimināllietas 

nodošana citai tiesai. Piekritības strīdu nepieļaujamība. 

 

11. 

Krimināllietas sagatavošana iztiesāšanai pirmās instances tiesā. Tiesas rīcība 

pēc krimināllietas saņemšanas. Krimināllietas iztiesāšanas laiks. Paziņošana 

par tiesas sēdi. Iztiesāšanas laika grozīšana. Izlemjamie jautājumi, 

sagatavojot krimināllietu iztiesāšanai. 

 

12. 

Prokurora piedalīšanās lietas iztiesāšanā. Prokurora neierašanās sekas. 

Prokurora aizstāšana krimināllietas iztiesāšanas laikā. Atteikšanās no 

apsūdzības un tās sekas. Apsūdzības grozīšana iztiesāšanas gaitā. 

 

13. 

Iztiesāšana pirmās instances tiesā. Lietas iztiesāšana, neizdarot pierādījumu 

pārbaudi; tiesas sprieduma pārsūdzēšanas īpatnības. Pierādījumu pārbaudes 

kārtība. Liecību nolasīšana vai atskaņošana. Jautājumu uzdošanas kārtība. 

Pieteikto lūgumu izlemšana. Tiesas izmeklēšanas pabeigšana un atsākšana. 

Debates. 

 

 



14. 

Pierādīšana kriminālprocesā. Pierādīšanas priekšmets. Fakta legālā 

prezumpcija. Pierādīšanas subjekti un pierādīšanas pienākums. Pierādījumu 

jēdziens. Pierādījumu ticamība, pieļaujamība un attiecināmība. 

 

15. 

Liecinieka, cietušā, pārstāvja un kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka 

pratināšana tiesā. Aicināšana uz pratināšanu. Pratināšanas ilgums, kārtība un 

pratināšanas fiksēšana. Nepilngadīgā pratināšanas īpatnības. 

 

16. 

Ekspertīze. Ekspertīzes noteikšanas pamats.  Papildu ekspertīze. Atkārtota 

ekspertīze. Ekspertu komisijas ekspertīze. Kompleksā ekspertīze. Eksperta 

pratināšana tiesas sēdē. Eksperta un liecinieka pratināšanas tiesā atšķirības. 

 

17. 

Spriedums. Saīsināts spriedums. Tiesas apspriedē izlemjamie jautājumi. 

Spriedumu veidi un to taisīšanas pamats. Sprieduma pieejamības datums.  

 

18. 

Tiesvedības īpatnības attiecībā uz pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos. 

Krimināllietas sagatavošana iztiesāšanai tiesas sēdē vienošanās procesā. 

Tiesas sastāvs. Tiesas izmeklēšana. Tiesas nolēmumi vienošanās procesā. 

Tiesas spriedums vienošanās procesā. 



 

19. 

Nolēmumu pārsūdzēšana un lietas nosūtīšana apelācijas instances tiesai un 

kasācijas instances tiesai lietās, kas iztiesātas vienošanās procesā. Apelācijas 

sūdzības un protesta iesniegšanas termiņi. Nokavēta termiņa atjaunošana. 

Apelācijas sūdzības un protesta saturs. Apelācijas sūdzības un protesta 

atstāšana bez virzības vai izskatīšanas. Apelācijas sūdzības un protesta 

atsaukšana. 

 

20. 

Tiesvedības īpatnības cietušā un apsūdzētā izlīguma gadījumā. Paziņojums 

par cietušā un apsūdzētā izlīgumu. Lietas materiālu pārbaude izlīguma 

gadījumā. Izlīguma sekas. 

 


