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Par autoriem

Foto: T. Grinbergs

Uldis Krastiņš dzimis 1933.gada 8.februārī Madonas apriņķa Ļaudonas
pagastā. 1952.gadā pēc Zasas vidusskolas beigšanas uzsācis studijas Latvijas
Valsts universitātes Ekonomikas un juridiskās fakultātes Tiesību zinātņu
nodaļā.
Pēc jurista kvalifikācijas iegūšanas U.Krastiņš 1957.gadā ievēlēts par Saldus
rajona tiesnesi un iecelts par šīs tiesas priekšsēdētāju. Šajos amatos U.Krastiņš
nostrādājis līdz 1962.gadam. 1963.gadā ievēlēts par Latvijas Republikas
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesi un šajā amatā
nostrādājis līdz 1985.gada janvārim, kad pārgājis pilnas slodzes darbā uz
Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, sākumā vecākā pasniedzēja,
vēlāk docenta un Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas
12
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katedras (vēlāk pārdēvēta par Krimināltiesisko zinātņu katedru) vadītāja amatā
un šajā amatā nostrādājis līdz 2006.gadam.
1973.gadā U.Krastiņš iestājies Latvijas Valsts universitātes neklātienes
aspirantūrā un pabeidzis to 1977.gadā ar izstrādātu juridisko zinātņu kandidāta disertāciju par tēmu "Latvijas PSR dabas krimināltiesiskā aizsardzība",
kuru aizstāvējis M.V.Lomonosova Maskavas Valsts universitātē, iegūstot
juridisko zinātņu kandidāta zinātnisko grādu, kas 1992.gada 3.novembrī tika
pielīdzināts Latvijas tiesību zinātņu doktora grādam. 1995.gada 7.februārī
U.Krastiņš ieguvis tiesību zinātņu habilitētā doktora zinātnisko grādu par
habilitācijas darbu "Ekoloģisko noziegumu kvalifikācijas problēmas".
Pedagoģiskā darba stāžs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē
U.Krastiņam ir kopš 1978.gada: sākumā stundu pasniedzējs, tad nepilnā
slodzē, bet kopš 1985.gada maija pilnā slodzē. 1997.gadā U.Krastiņš ievēlēts
par profesoru un šajā amatā strādā joprojām. Ar Latvijas Universitātes Senāta
2019.gada 25.marta lēmumu U.Krastiņam piešķirts emeritētā profesora goda
nosaukums.
Studentiem pasniedzamo mācību priekšmetu sarakstā ir bijušas tādas
disciplīnas kā Dabas tiesiskā aizsardzība, Noziegumu kvalifikācijas problēmas, Salīdzināmās krimināltiesības, Kriminālprocess, bet nu jau daudzus
gadus – Krimināltiesības (Vispārīgā un Sevišķā daļa). U.Krastiņa zinātniskā
darbība saistīta ar dabas krimināltiesiskās aizsardzības jautājumiem, ar
noziedzīga nodarījuma sastāva, īpaši ar vainas problēmām krimināltiesībās,
ar juridisko personu atbildības un mantisko nodarījumu kvalifikācijas
jautājumiem. U.Krastiņš ir Krimināltiesību mācību grāmatu, Krimināllikuma
komentāru četru izdevumu līdzautors, sarakstījis vairākas monogrāfijas, ir
daudzu zinātnisko publikāciju un zinātniski populāru rakstu autors. Dažāda
rakstura publikāciju kopējais skaits pārsniedz trīs simtus. U.Krastiņš ar
referātiem piedalījies daudzās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārpus tās
robežām. Kopš 1991.gada līdz pat Krimināllikuma pieņemšanai Saeimā
U.Krastiņš strādājis Krimināllikuma projekta izstrādes darba grupā un turpina
darboties Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā, kur
notiek Krimināllikuma grozījumu projektu izvērtēšana.
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Foto: Boriss Koļesņikovs, JV

Profesore Dr.iur. Valentija Liholaja dzimusi 1942.gada 24.augustā Skaistas
pagastā. 1967.gadā absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko
fakultāti. Vēl būdama pēdējā kursa studente, V.Liholaja tika uzaicināta strādāt
prokuratūrā, kur septiņus gadus tagadējās Latgales priekšpilsētas (toreiz Rīgas
pilsētas Maskavas rajona) prokurora palīga amatā veikusi uzraudzību pār
krimināllietu izskatīšanu tiesā un pildījusi prokurora vietnieka pienākumus.
No 1973.gada līdz 1985.gadam V.Liholaja vadījusi Tieslietu ministrijas
Tautas saimniecības tiesiskā darba un advokatūras daļu. Paralēli praktiskajam
darbam V.Liholaja lasījusi arī lekcijas Latvijas Universitātes studentiem, bet
kopš 1985.gada tas ir V.Liholajas pamatdarbs, docējot krimināltiesības un
noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas aktuālos jautājumus. Bijusi zinātniskā
vadītāja 10 doktorantiem, kuri sekmīgi aizstāvējuši savus promocijas darbus.
2002.gadā ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori.
V.Liholajas zinātniskā darbība galvenokārt saistīta ar personas krimināltiesiskās aizsardzības jautājumiem, noziedzīgu nodarījumu pret vispārējo
14
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drošību, sabiedrisko kārtību un satiksmes drošību kvalifikācijas problemātiku,
krimināltiesību normu praktiskās piemērošanas izpēti. V.Liholaja ir mācību
grāmatu krimināltiesībās un Krimināllikuma komentāru trijos izdevumos
līdzautore, vairāku monogrāfiju, kā arī daudzu citu juridisku publikāciju
autore.
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Priekšvārds
Turpinot Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu
katedras docētāju sagatavoto Krimināllikuma komentāru atkārtotu izdošanu,
tiek laista klajā komentāru otrā daļa, kas satur Krimināllikuma Sevišķās daļas
IX–XVII nodaļā ietverto normu analīzi un komentārus.
Tādējādi lasītājiem – studentiem, praktiskajiem darbiniekiem un visiem citiem
interesentiem par krimināltiesību jautājumiem – tiek piedāvāts šīs komentāru
daļas autoru juridisko zinātņu doktoru profesoru Ulda Krastiņa un Valentijas
Liholajas komentāri par šādu krimināltiesību normu satura, pamatsastāva un
kvalificēto sastāvu pazīmju izpratni un piemērošanu praksē: noziegumi pret
cilvēci, mieru, kara noziegumi un genocīds; noziegumi, kas saistīti ar terorismu;
noziegumi pret valsti; noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi; noziedzīgi nodarījumi pret personu, kas aptver nonāvēšanu, kaitējuma nodarīšanu veselībai,
personas pamattiesību un pamatbrīvību apdraudējumu, noziedzīgus nodarījumus pret personas brīvību, godu un cieņu, noziedzīgus nodarījumus pret
tikumību un dzimumnoziegumus, kā arī noziedzīgus nodarījumus pret ģimeni
un nepilngadīgajiem.
Komentāri balstīti uz krimināltiesību teorijas atziņām, judikatūru un tiesu
praksi. Komentējot starptautiskos un starptautiska rakstura noziegumus, kā,
piemēram, noziegumi pret cilvēci, genocīds, cilvēku tirdzniecība u.c., analizēti
arī attiecīgie starptautisko tiesību akti daļā par noziegumu sastāva elementiem
un citiem ar krimināltiesību normu piemērošanu saistītiem jautājumiem.
Ņemot vērā, ka daudzu komentējamo noziedzīgo nodarījumu dispozīcijas ir
blanketas, šo krimināltiesību normu komentāros īpaša vērība veltīta attiecīgo
likumu un Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē tos vai citus
priekšrakstus, analīzei.
Krimināllikuma komentāru otrās daļas jaunajā izdevumā komentēti grozījumi
un papildinājumi, kas izdarīti Krimināllikumā un uz blanketajām krimināltiesību normām attiecināmajos tiesību aktos, kas izdarīti kopš otrā papildinātā
izdevuma iznākšanas 2018.gadā, kā arī papildināti iepriekšējie komentāri
virknei krimināltiesību normu, izmantojot jaunākās krimināltiesību doktrīnas
un judikatūras atziņas, kā arī Krimināllikuma normu piemērošanas praksi.
Dr.iur. Valentija Liholaja
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