
Satura rādītājs 

Rakstu krājuma ievadraksts. Gūtās atziņas, saņemtās mācības un radītie  

izaicinājumi, Kriminālprocesa likuma darbības desmitgadi atzīmējot  

Ā. Meikališa ....................................................................................................... 5 

1. Kriminālprocesa likums un tā attīstība .................................................... 20 

Kriminālprocesa likumam 10: fakti, vērtējumi, prognozes 

Ā. Meikališa ....................................................................................................... 20 

Būtiski sasniegtais kriminālprocesā 

J. Maizītis .......................................................................................................... 99 

Eiropas Savienības direktīvas Kriminālprocesa likuma grozījumu 

kontekstā 

J. Baumanis ....................................................................................................... 108 

Eiropas Savienības regulējuma krimināltiesībās ietekme uz 

Kriminālprocesa likuma regulējuma attīstību 

E. Feldmane ...................................................................................................... 128 

ES Pamattiesību hartas ietekme uz Eiropas Savienības krimināltiesību 

attīstību 

I. Ņesterova ....................................................................................................... 141 

2. Kriminālprocesa vispārīgie noteikumi ..................................................... 156 

Advokāta loma tiesību uz aizstāvību nodrošināšanā 

J. Rozenbergs .................................................................................................... 156 

Patvaļas aizliegums kriminālprocesā 

E. Rusanovs ....................................................................................................... 170 

Procesuālā ekonomija kā princips kriminālprocesā  

S. Kaija .............................................................................................................. 188

"Ne bis in idem" princips Latvijas kriminālprocesā 

A.Judins ............................................................................................................. 199 

Dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) principa saturu 

piepildošie elementi 

V. Zeppa-Priedīte .............................................................................................. 226 

Cietušais kriminālprocesā un viktimizācijas novēršanas perspektīvas 

Latvijā 

I. Kronberga ...................................................................................................... 240 

Indivīda tiesiskās intereses kriminālprocesā 

I. Bulgakova ...................................................................................................... 259 

Dažas aktualitātes operatīvās darbības rezultātā iegūto zinu izmantošanā 

kriminālprocesā 

P. Dzalbe ........................................................................................................... 271 

Kriminālprocesa un operatīvās darbības procesa mijiedarbība 

A. Lieljuksis ....................................................................................................... 277 

Ierosinājums par apcietinājuma piemērošanu un ar to saistītā 

problemātika 

T. Gordina ......................................................................................................... 294 

Aresta uzlikšanas mantai institūta attīstība pēc Kriminālprocesa likuma 

spēkā stāšanās un tā turpmākās pilnveidošanas perspektīvas  

J. Makurina ....................................................................................................... 306 



Valsts kā cietušā tiesības saņemt kaitējuma kompensāciju 

G. Kūtris ............................................................................................................ 317 

3.  Pirmstiesas kriminālprocess un tiesvedība krimināllietās, 

starptautiskā kriminālprocesuālā sadarbība ........................................... 330 

Izmeklēšanas noslēpums kriminālprocesā: būtība un jēdziens 

A. Berezins......................................................................................................... 330 

Apsūdzība kriminālprocesā Latvijā, apsūdzības funkcijas un saturs, 

apsūdzības grozīšana, ar apsūdzību saistītie termiņi  

A. Pundurs ......................................................................................................... 342 

Aizliegums pasliktināt apsūdzētā stāvokli  

M. Leja .............................................................................................................. 360 

Iztiesāšanas nepārtrauktība kā krimināllietu iztiesāšanas vispārīgs 

noteikums – pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi  

K. Strada-Rozenberga ....................................................................................... 384 

Spēkā esošo nolēmumu jaunas izskatīšanas kriminālprocesuālā 

regulējuma attīstība pēc 1990. gada 4. maija  

P. Gruzīns .......................................................................................................... 409 

Juridiskajām personām piemērojamo piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 

kriminālprocesuālā regulējuma attīstība 

I. Gratkovska ..................................................................................................... 419 

Kopējo izmeklēšanas grupu loma mobilo organizēto noziedzīgo 

grupējumu apkarošanā 

Ē. Krutova ......................................................................................................... 435 

 


