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Lieta Nr. 11903033116, SKK-21/2023 

Krimināllietu departaments 

 
Latvijas Republikas Senāts 

BLAKUS LĒMUMS 

Rīgā 2023. gada 8. martā 

 

Senāts šādā sastāvā: senatore referente Aija Branta, senatori Ivars Bičkovičs un 

Aivars Uminskis 

 

rakstveida procesā izskatīja krimināllietu sakarā ar apsūdzētās [pers. A] un viņas 

aizstāvja zvērināta advokāta Aigara Kriķa kasācijas sūdzībām par Latgales apgabaltiesas 

2021. gada 14. decembra lēmumu. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] Ar Rēzeknes tiesas 2020. gada 27. februāra spriedumu [pers. A] atzīta par 

vainīgu Krimināllikuma 15. panta ceturtajā daļā un 178. panta trešajā daļā un 298. panta 

otrajā daļā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos. 

 

[2] Ar Latgales apgabaltiesas 2021. gada 14. decembra lēmumu, izskatot 

krimināllietu sakarā ar apsūdzētās [pers. A] un viņas aizstāvja A. Kriķa apelācijas 

sūdzībām, Rēzeknes tiesas 2020. gada 27. februāra spriedums atstāts negrozīts. 

 

[3] Ar Senāta 2023. gada 8. marta lēmumu Latgales apgabaltiesas 2021. gada 

14. decembra lēmums atcelts daļā par [pers. A] atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc 

Krimināllikuma 298. panta otrās daļas un lieta šajā daļā nosūtīta jaunai izskatīšanai 

apelācijas instances tiesā. 

 

Motīvu daļa 

 

[4] Kriminālprocesa likuma 569. panta pirmā daļa noteic, ka pārsūdzēšana 

kasācijas kārtībā ir rakstveida kasācijas protesta vai sūdzības iesniegšana Augstākajā tiesā 

par tāda apelācijas instances tiesas nolēmuma tiesiskumu, kurš vēl nav stājies spēkā, 

nolūkā panākt tā atcelšanu pilnībā vai kādā tā daļā vai arī tā grozīšanu juridisku iemeslu 

dēļ. 

Kriminālprocesa likuma 572. pantā noteiktas kasācijas sūdzības saturam izvirzītās 

prasības. Atbilstoši šajā pantā noteiktajam kasācijas sūdzībā jāiekļauj tajā izteikto prasību 

pamatojums ar norādi uz Krimināllikuma pārkāpumu vai Kriminālprocesa likuma normu 
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būtisku pārkāpumu, kā arī motivēts lūgums par lietas skatīšanu mutvārdu procesā tiesas 

sēdē, ja sūdzības iesniedzējs to vēlas. 

 

[5] Aizstāvis A. Kriķis par apelācijas instances tiesas lēmumu iesniedzis kasācijas 

sūdzību, kurā lūdzis atcelt apelācijas instances tiesas nolēmumu un nosūtīt lietu jaunai 

izskatīšanai apelācijas instances tiesā vai izbeigt kriminālprocesu. 

Pamatojot kasācijas sūdzībā izteikto lūgumu, aizstāvis norādījis, ka „apelācijas 

instances tiesa nav sniegusi motivētu atbildi, vai apsūdzētajam inkriminētais noziedzīgais 

nodarījums pēc Krimināllikuma 162. panta otrās daļas ir noticis” (sūdzības 5. lapa). 

Kasācijas sūdzībā arī norādīts, ka „judikatūrā juridisko darbu autori netiklas darbības 

saista tikai ar paša subjekta aktīvu darbību, nevis ar citas personas pamudināšanu tās 

izdarīt, pie tam, neskatoties uz dažādām netiklu darbību formām, no vainīgā puses ir 

aktīvas darbības un nav paredzēta nodoma pasīva forma vai netiešs nodoms” (sūdzības 

6. lapa). Kasācijas sūdzības autora ieskatā „tiesai bija pienākums noskaidrojot vainīgā 

nodoma saturu, jāpamatojas uz izdarītā noziedzīgā nodarījuma apstākļu kopumu, kā arī 

vainīgā un cietušā iepriekšējā izturēšanās, viņu attiecības pirms nozieguma izdarīšanas 

un citi apstākļi, kas var liecināt par viņa nodomu” (sūdzības 7. lapa). 

Kaut arī apsūdzētā [pers. A] atzīta par vainīgu Krimināllikuma 15. panta ceturtajā 

daļā un 178. panta trešajā daļā un 298. panta otrajā daļā paredzētajos noziedzīgajos 

nodarījumos, aizstāvis A. Kriķis kasācijas sūdzībā lūdzis izvērtēt acīmredzami citā 

kriminālprocesā konstatētos noziedzīgā nodarījuma faktiskos apstākļus. 

Turklāt aizstāvis A. Kriķis nepieciešamību atcelt apelācijas instances tiesas 

lēmumu pamatojis ar „neizpildītu sakarā ar Latvijas Republikas 2021. gada 17. martā 

Senāta lēmumā noteikto uzdevumu pareizi kvalificēt izdarīšanas dalībā, noskaidrot un 

izvērtēt no noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas un personu lomas noziedzīgā nodarījuma 

īstenošanā” (sūdzības 8. lapa). 

Senāts norāda, ka Latgales apgabaltiesa lēmumu pieņēmusi 2021. gada 

14. decembrī, savukārt krimināllieta [pers. A] apsūdzībā Senātā iepriekš nav izskatīta. 

Senāts konstatē, ka ar Rēzeknes tiesas 2020. gada 27. februāra spriedumu 

apsūdzētā [pers. A] atzīta par vainīgu divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā un sodīta. 

Savukārt aizstāvis A. Kriķis kasācijas sūdzībā izteicis apgalvojumu, ka „apelācijas 

instances tiesa nevar pārbaudīt šāda pirmās instances tiesas sprieduma tiesiskumu un 

pamatotību, grozīt spriedumu vai taisīt jaunu spriedumu, jo pirmās instances tiesa, ir 

klientu attaisnojusi” (sūdzības 5. lapa). Tāpat sūdzībā norādīts, ka „tiesa nav ievērojusi 

Kriminālprocesa likuma 526. panta pirmās daļas 5. punkta nosacījumus” (sūdzības 

8. lapa), lai gan minētie nosacījumi ir izpildāmi tikai tad, ja nav pierādīta apsūdzētā 

piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā, bet noziedzīgais nodarījums ir noticis. 

Līdz ar to Senāts atzīst, ka aizstāvis A. Kriķis, sastādot kasācijas sūdzību, nav 

ievērojis Kriminālprocesa likuma 572. pantā kasācijas sūdzības saturam noteiktās 

prasības. Turklāt kasācijas sūdzībā aizstāvis izteicis apsvērumus, kas acīmredzami nav 

attiecināmi uz krimināllietu [pers. A] apsūdzībā pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās 

daļas un 178. panta trešās daļas un 298. panta otrās daļas. 

Turklāt arī iesniegtajā kļūdu labojumā aizstāvis A. Kriķis veicis nebūtiskus 

labojumus, proti, kasācijas sūdzības 5. un 6. lapā tehniski izlabojis Krimināllikuma 

15. panta ceturto daļu un 178. panta trešo daļu un 298. panta otro daļu Krimināllikuma 
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162. panta vietā, vienlaikus atstājot negrozītus argumentus, kas acīmredzami nav 

attiecināmi uz izskatāmo lietu. 

 

[6] Tiesības uz advokāta palīdzību, kas noteiktas Latvijas Republikas Satversmes 

92. panta ceturtajā teikumā, ir tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanas instruments un šo 

tiesību neatņemama sastāvdaļa. 

Valsts pienākums nodrošināt personas tiesību uz taisnīgu tiesu ievērošana un 

nodrošināšana pamatā izpaužas kā pozitīvs pienākums, proti, valstij ir pienākums veikt 

attiecīgas darbības, piemēram, nodrošināt tiesībām uz taisnīgu tiesu atbilstošu normatīvo 

regulējumu, nodrošināt personas nepieciešamajā apjomā ar advokātu u. tml. Turklāt 

tiesību uz taisnīgu tiesu garantijām jābūt efektīvām, praksē saprātīgi īstenotām, ne 

teorētiskām (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019. gada 16. jūlija sprieduma lietā „Zhdanov 

and Others v. Russia”, iesnieguma Nr. 12200/08, 79.–80. punkts). 

Kriminālprocesa likuma 20. panta pirmā daļa noteic, ka katrai personai, par kuru 

izteikts pieņēmums vai apgalvojums, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir tiesības 

uz aizstāvību, tas ir, tiesības zināt, kāda nodarījuma izdarīšanā to tur aizdomās vai apsūdz, 

un izvēlēties savu aizstāvības pozīciju. 

Savukārt Kriminālprocesa likuma 86. panta otrās daļas pirmais teikums noteic, ka 

aizstāvis neaizvieto aizstāvamo personu, bet rīkojas tās interesēs. Atbilstoši minētā panta 

piektajai daļai aizstāvja pienākums ir izmantot savas profesionālās zināšanas un pieredzi, 

kā arī visus likumā norādītos aizstāvības līdzekļus un paņēmienus, lai noskaidrotu, kādi 

ir attaisnojoši un atbildību mīkstinoši apstākļi personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, un 

sniegtu tai nepieciešamo juridisko palīdzību. 

Apsūdzētajam ir tiesības aizstāvēt sevi pašam vai ar advokāta starpniecību. Ja 

nepieciešams, valstij jānodrošina apsūdzētajam iespējas saņemt advokāta palīdzību bez 

maksas. Sniedzot valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, advokātam pret šīs lietas vešanu 

ir jāattiecas ar tādu pašu rūpību, kā sniedzot juridisko palīdzību uz noslēgtas vienošanās 

pamata un ir jānodrošina klientam pilnvērtīga un kvalitatīva juridiskā palīdzība. 

Ievērojot to, ka kriminālprocesa rezultātā var iestāties tādas tiesiskās sekas, kas 

būtiski ierobežo personas pamattiesības, ir svarīgi nodrošināt to, lai personas tiesību 

aizstāvība krimināllietās būtu efektīva, nevis tikai formāla (Satversmes tiesas 2018. gada 

14. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-23-01 12.3. punkts, 2003. gada 6. oktobra sprieduma 

lietā Nr. 2003-08-01 secinājumu daļas 4. punkts). 

 

[7] Senāts konstatē, ka advokāta A. Kriķa sastādītās kasācijas sūdzības saturs un 

formālais kļūdu labojums tajā norāda uz to, ka advokāts, sastādot un iesniedzot kasācijas 

sūdzību, nav izturējies pret apsūdzētās [pers. A] lietas vešanu kasācijas instances tiesā ar 

nepieciešamo rūpību, līdz ar to ir pamats izvērtēt, vai šādos apstākļos apsūdzētajai 

[pers. A] tika nodrošināta pilnvērtīga un kvalitatīva juridiskā palīdzība. Senāta ieskatā 

zvērināta advokāta A. Kriķa pieļautā paviršība nav savienojama ar zvērinātam advokātam 

kā aizstāvības īstenotājam likumā izvirzītajām prasībām un sasniedz slieksni, kas dod 

pamatu atzīt, ka kasācijas instancē juridiskā palīdzība faktiski nav sniegta. 

 

[8] Latvijas Republikas Advokatūras likuma 33. pants noteic, ka Latvijas 

Zvērinātu advokātu padome (turpmāk – Padome) ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 

pārvaldes, uzraudzības un izpildu institūcija. Padomes funkcijas noteiktas minētā likuma 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194448
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2017/09/2017-23-01_Spriedums.pdf#search=
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2003-08-01_Spriedums.pdf#search=2003-08-01
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34. pantā, kura 4. punktā norādīts, ka Padome uzrauga zvērinātu advokātu un zvērinātu 

advokātu palīgu darbību, izskata par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, kā arī 

ierosina disciplinārlietas. 

Kaut arī apsūdzētā [pers. A] nav apstrīdējusi aizstāvja A. Kriķa sniegtās juridiskās 

palīdzības kvalitāti un efektivitāti, aprobežojoties ar iebildumu iesniegšanu par aizstāvja 

sastādīto kasācijas sūdzību, Senāts atzīst par nepieciešamu informēt Padomi par 

minētajiem faktiem zvērināta advokāta A. Kriķa rīcības izvērtēšanai un attiecīgu 

pasākumu veikšanai pieļauto pārkāpumu cēloņu turpmākai novēršanai. 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 533. pantu, Senāts 

 

nolēma 

 

par zvērināta advokāta Aigara Kriķa rīcību informēt Latvijas Zvērinātu advokātu 

padomi. 

Par veikto pasākumu rezultātiem informēt Senātu. 

 

Lēmums nav pārsūdzams. 

 

 

 

 

 

A. Branta I. Bičkovičs A. Uminskis 

 


