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Priekšvārds 
 

Krimināllikums ir tiesību akts, kas paredz pašu smagāko juridiskās 

atbildības veidu – kriminālatbildību. Saskaņā ar Krimināllikumu cilvēkam var 

atņemt brīvību pat uz mūžu. Tādēļ Krimināllikuma satura interpretējumam jābūt 

skaidri saprotamam. 

Vienlaikus jāatzīst, ka Krimināllikums ir formulēts augstā abstrakcijas 

pakāpē un tajā ir ietvertas ģenerālklauzulas un nenoteikti juridiski jēdzieni, kas 

rada interpretācijas variantus. Krimināllikuma normu piemērotajiem, vērtējot katru 

atsevišķu interpretācijas variantu, bieži jāiziet ārpus krimināltiesiskā regulējuma un 

jāpaskatās uz problemātiku plašākā mērogā, ko demonstrē arī šīs grāmatas autors 

Jānis Baumanis. 

Šajā grāmatā, apkopojot krimināltiesisko institūtu interpretācijas dažādus 

variantus un sniedzot savu viedokli, J.Baumanis pievērš uzmanību noziedzīgam 

nodarījumam, tā sastāva objektīvo un subjektīvo pazīmju elementu un 

krimināltiesisko piespiedu līdzekļu problemātikai. Minēto viņš īsteno, iedziļinoties 

kriminoloģijā, psiholoģijā, filoloģijā, pat daiļliteratūrā un teoloģijā. Aptverot 

krimināltiesisko institūtu interpretāciju plašā mērogā, J.Baumanim izdodas 

saglabāt zinātniskumu, sistēmiskumu un sistemātiskumu. 

J.Baumaņa grāmatā izklāstīto tematu apjoms un dziļums padara šo grāmatu 

par nozīmīgu krimināltiesisko atziņu avotu, kuru var izmantot gan praktiķi, gan 

teorētiķi. Iepazīstoties ar J.Baumaņa rakstiem, var atrast atziņas, kas izmantojamas 

gan likumdošanas procesā, gan tiesu praksē, gan izglītībā. 

Mūsdienās vērojama strauja krimināltiesību doktrīnas un prakses attīstība, 

kuru ietekmē sociālie, ekonomiskie, politiskie, starptautiskie un citi procesi. Šajā 

attīstībā J.Baumaņa grāmata sniedz ceļakarti, kas var atvieglot un pilnveidot dažu 

krimināltiesisko institūtu izpratni. Kādam lasītājam var rasties pārdomas par autora 

pieeju dažu krimināltiesību institūtu skaidrošanā. Taču J.Baumaņa piedāvātie 

risinājumi ir solis krimināltiesību zinātnes attīstībā un Krimināllikuma izpratnē. 
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