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Priekšvārds 

Jānis Baumanis savu grāmatu ir veltījis kriminālprocesa tiesību te-

matikai, analizējot tiesību institūtus sasaistē ar praksi. Savos rakstos, 

atklājot noteiktu tiesisku problemātiku, autors piedāvā ne tikai 

iespējamos variantus prakses uzlabošanai, bet arī izsaka savu viedokli 

tiesību normu jaunradei. 

Tieslietu ministrijai, izstrādājot Kriminālprocesa likuma 

grozījumus, ir svarīgi visi argumentētie un zinātniskajā metodoloģijā 

balstītie viedokļi. Katra grāmata, kas konstruktīvi attīsta 

kriminālprocesa tiesību teoriju, palīdz likumu jaunradē. Arī J. Baumaņa 

grāmatā sniegtās atziņas daudzējādā ziņā var būt nozīmīgas tālākai 

tiesību normu jaunradei. 

Likumprojektu izstrādes diskusijās iespējams radīt visveiksmīgāko 

tiesiskās kārtības regulējumu. Dažkārt sākotnēji nepieņemami varianti 

tiesību normu pilnveidei var izrādīties labākais variants tiesiskuma 

nostiprināšanai praksē. Tādēļ jo īpaši svarīgi, lai šādi varianti tiktu pie-

dāvāti. 

Grāmatā ietverto atziņu klāsts aizskar ne tikai kriminālprocesa tie-

sības, bet pieskaras arī kriminoloģijai un krimināltiesībām. Tādējādi 

piedāvātā tematika tiek integrēta dažādās tiesību nozarēs. Kriminālpro-

cesa tiesības, krimināltiesības un kriminoloģiju J. Baumanis sasaista, 

par pamatu ņemot noziedzīgu nodarījumu, kā arī izmantojot analoģiju. 

Šāda pieeja piešķir grāmatai unikālu stilu. 
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Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas  

Krimināltiesību departamenta direktore 


