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Krimināllietu tiesu palātā iztiesāto un izskatīto lietu veidi 2014.gadā

Veids Lietu skaits Salīdzinot ar 2013.gadu

Apelācijas kārtībā 58 - 89

Sūdzības par ģenerālprokurora lēmumiem par personu izdošanu ārvalstij 
(KPL 706.-707.pants)

5 + 1

Lietas par drošības līdzekļa - apcietinājuma - termiņa pagarināšanu 
(KPL 277.-278.pants)

0  - 2

Materiāli par sprieduma izpildi, termiņa pagarinājumu, drošības līdzekli 
KPL 286.p. kārtībā, sūdzības

8 - 220

Kopā 71 - 310

Apelācijas kārtībā pārsūdzēto krimināllietu virzība Krimināllietu tiesu palātā
2014.gadā

Nepabeigto lietu
atlikums gada sākumā

Saņemtas
lietas

Pabeigtas
lietas

Lietas nosūtītas citai
tiesai pēc piekritības

Lietas nosūtītas
atpakaļ trūkumu

novēršanai

Nepabeigtas
lietas gada

beigās

139 4 58 84* 1 0

* Tajā skaitā apgabaltiesām nosūtītas krimināllietas:

72 – saskaņā ar KPL pārejas noteikumu 47.punktu (tiesas izmeklēšana nav uzsākta līdz 30.06.2014.)

10 – saskaņā ar KPL pārejas noteikumu 48.punktu (uzsākta tiesas izmeklēšana, bet līdz 31.12.2014. nav izskatītas)
2 – saskaņā ar KPL pārejas noteikumu 50.punktu (pieņemts lēmums par kriminālprocesa apturēšanu)

Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā iztiesāto krimināllietu 
struktūra pēc noziedzīga nodarījuma veidiem (KL panti)

Lietu skaits

Ar narkotiskām un psihotropām vielām saistītie
noziedzīgie nodarījumi ( 249.-256.p.) - 28%

Slepkavība (116., 117. 118.p.) - 21%

Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un
dzimumneaizskaramību (159.-166.p.) - 21%

Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu – zādzība, laupīšana,
krāpšana, piesavināšanās (175.-179.p.) - 21%

Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā (190.-223.p.) - 3%

Kukuļošana ( 320.-323.p.) - 2%

Bandītisms (224.p.) - 2%

Masu nekārtības (225.p.) - 2%

Pavisam 58 lietas



Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā iztiesāto lietu rezultāti

Rezultāts Lietu skaits

Pirmās instances tiesas nolēmums atstāts negrozīts 1

Pirmās instances tiesas spriedums atcelts pilnībā vai tā daļā, taisot jaunu spriedumu; tai skaitā  57

     Sakarā ar nepamatotu attaisnošanu vai kriminālprocesa izbeigšanu - taisot notiesājošu spriedumu 5

     Sakarā ar nepamatotu notiesāšanu - taisot attaisnojošu spriedumu 13

     Kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc cita KL panta: 

             - nosakot vieglāku sodu nekā pirmās instances tiesa 10
             - nosakot smagāku sodu nekā pirmās instances tiesa 1
      Atstājot negrozītu pirmās instances tiesas noteikto noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju: 
            - nosakot vieglāku sodu 20
            - nosakot smagāku sodu 2
   Izdarot nolēmumā citus grozījumus 5
   Nododot lietu jaunai izskatīšanai 1
Tiesvedība izbeigta 0

Apelācijas sūdzība vai protests atstāts bez izskatīšanas 0

Kopā 58

Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā iztiesāto lietu rezultāti  

Apelācijā pārsūdzēto pirmās instances lietu iztiesāšanas rezultāti apgabaltiesām 

Apgabaltiesa
Iztiesātas

lietas

Nolēmums
atstāts

negrozīts

Nolēmums
atcelts pilnībā

vai tā daļā,
taisot jaunu
spriedumu

Nolēmums
atcelts pilnībā

vai tā daļā,
nododot lietu

jaunai
izskatīšanai

Tiesvedība
izbeigta

Apelācijas
sūdzība/
protests

atstāts bez
izskatīšanas

Atcelti
nolēmumi

% 

Rīgas
apgabaltiesa

38 1 35 2 0 0 97

Kurzemes
apgabaltiesa

3 0 3 0 0 0 100

Latgales
apgabaltiesa

5 0 5 0 0 0 100

Vidzemes
apgabaltiesa

3 0 3 0 0 0 100

Zemgales
apgabaltiesa

9 0 9 0 0 0 100

Kopā 58 1 55 2 0 0 98



Kriminālprocesa likuma 706.-707.panta kārtībā izskatīto lietu rezultāti par
personas izdošanu ārvalstij

Izskatītas sūdzības par
Ģenerālprokuratūras lēmumiem

Lēmums atstāts negrozīts
Izdošanas lūgums nodots papildu

pārbaudei

5 3 2

Materiālu izskatīšana Krimināllietu tiesu palātā

Pavisam izskatīti
materiāli 

Sprieduma
izpilde

Apcietinājuma termiņa
pagarinājums

Drošības līdzeklis KPL 286.p.
kārtībā

Sūdzības

8 2 6 0 0
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