
 
 
 
 
 
 

3 

Saturs 

Priekšvārds ........................................................................................................ 5 

1. nodaļa. Noziedzīgs nodarījums ................................................................. 7 

1.1. Kriminālatbildības pamats................................................................. 7 
1.2. Noziedzīga nodarījuma jēdziens ..................................................... 10 
1.3.  Noziedzīga nodarījuma sastāvs ....................................................... 17 
1.4.  Noziedzīgs nodarījums un noziedzīga nodarījuma sastāvs ............. 24 
1.5.  Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija ............................................... 27 
1.6. Noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes ......................................... 30 
1.7.  Noziedzīgu nodarījumu sastāvu veidi ............................................. 34 

2. nodaļa. Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar 
nodarījuma objekta pazīmēm ................................................... 46 

2.1.  Noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas jēdziens ............................... 46 
2.2.  Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un noziedzīga 

nodarījuma objekts .......................................................................... 52 
2.3.  Noziedzīgu nodarījumu objektu veidi ............................................. 59 
2.4.  Noziedzīga nodarījuma priekšmets ................................................. 68 

3. nodaļa. Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar 
nodarījuma objektīvās puses pazīmēm .................................. 73 

3.1.  Noziedzīga nodarījuma objektīvās puses  jēdziens un pazīmes ...... 73 
3.2.  Prettiesiska darbība un bezdarbība .................................................. 82 
3.3.  Kaitīgās sekas .................................................................................. 89 
3.4.  Cēloņsakarība .................................................................................. 99 
3.5.  Citas noziedzīga nodarījuma sastāva objektīvās puses 

pazīmes.......................................................................................... 104 

4. nodaļa.  Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar 
nodarījuma subjekta pazīmēm ............................................... 108 

4.1.  Noziedzīga nodarījuma subjekta jēdziens ..................................... 108 
4.2.  Pieskaitāma persona un nepieskaitāmība ...................................... 114 
4.3.  Vecums, no kura iestājas kriminālatbildība................................... 119 
4.4.  Noziedzīga nodarījuma speciālais subjekts ................................... 123 

5. nodaļa.  Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar 
nodarījuma subjektīvās puses pazīmēm .............................. 127 

5.1.  Noziedzīga nodarījuma subjektīvās puses  jēdziens un pazīmes ...... 127 



 

4 

5.2.  Vainas jēdziens un vainas formas ................................................. 132 
5.3.  Nodoms un tā veidi ....................................................................... 143 
5.4.  Neuzmanība un tās veidi ............................................................... 162 
5.5.  Vainas forma salikta sastāva noziedzīgā nodarījumā .................... 168 
5.6.  Noziedzīga nodarījuma motīvs un mērķis ..................................... 184 
5.7.  Kļūda un tās ietekme uz vainas formu .......................................... 189 

6. nodaļa. Nepabeigta noziedzīga nodarījuma kvalifikācija ................ 199 

6.1.  Pabeigta un nepabeigta noziedzīga nodarījuma jēdziens .............. 199 
6.2.  Pabeigts noziedzīgs nodarījums .................................................... 215 
6.3  Sagatavošanās noziegumam .......................................................... 220 
6.4.  Nozieguma mēģinājums ................................................................ 224 
6.5.  Labprātīga atteikšanās no nozieguma izdarīšanas līdz galam ....... 231 

7. nodaļa. Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā 
kvalifikācija ................................................................................ 237 

7.1.  Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā kopīgās 
pazīmes.......................................................................................... 237 

7.2.  Dalības jēdziens un dalības formas ............................................... 245 
7.3.  Līdzdalības jēdziens un līdzdalības veidi ...................................... 265 
7.4.  Līdzdalības īpašie jautājumi .......................................................... 277 
7.5.  Piesaistība noziedzīgam nodarījumam .......................................... 280 

8. nodaļa.  Noziedzīgu nodarījumu daudzējādības kvalifikācija ......... 288 

8.1.  Noziedzīgu nodarījumu daudzējādības jēdziens ........................... 288 
8.2.  Noziedzīgu nodarījumu daudzējādības veidi................................. 305 
8.3.  Noziedzīgu nodarījumu kopība ..................................................... 306 
8.4.  Normu konkurence ........................................................................ 313 
8.5.  Noziedzīgu nodarījumu atkārtotība ............................................... 322 
8.6.  Noziedzīga nodarījuma recidīvs .................................................... 333 

9. nodaļa.  Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību ................................ 336 

9.1.  Apstākļu, kas izslēdz kriminālatbildību,  jēdziens un pazīmes ..... 336 
9.2.  Nepieciešamā aizstāvēšanās .......................................................... 343 
9.3.  Aizturēšana, radot kaitējumu ......................................................... 358 
9.4.  Galējā nepieciešamība ................................................................... 363 
9.5.  Attaisnojams profesionālais risks .................................................. 369 
9.6.  Noziedzīgas pavēles un noziedzīga rīkojuma attaisnojama 

izpildīšana ..................................................................................... 372 

Izmantotie avoti ............................................................................................ 378 

Literatūra........................................................................................................... 378 
Tiesību akti ....................................................................................................... 381 
Judikatūra un tiesu prakse ................................................................................. 383 

 



 
 
 
 
 
 

5 

Priekšvārds 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.janvārī apstiprinātā 

"Kriminālsodu politikas koncepcija" ievadīja nozīmīgu ievirzi Latvijas 

krimināltiesību attīstībā. 2012.gada 13.decembrī Latvijas Republikas 

Saeimas šīs koncepcijas kontekstā izdarītie plašie grozījumi Krimināl-

likumā noslēdza svarīgu Latvijas krimināltiesību reformas posmu. 

Atbilstoši koncepcijai, izdarot grozījumus Krimināllikuma Sevišķās 

daļas normās par kriminālsoda vispārējiem jautājumiem, Saeima izdarīja 

pārkārtojumus sodu sistēmā un soda veidos, kā arī pantu sankcijās un 

grozīja konkrētu soda veidu piemērošanas noteikumus. 

Tajā pašā laikā Saeima izdarīja papildinājumus Krimināllikuma 

Vispārīgajā daļā, kas būtiski izmainīja vairākas normatīvās nostādnes. 

No Krimināllikuma Vispārīgās un Sevišķās daļas ir izslēgts noziedzīgu 

nodarījumu daudzējādības veids – nodarījumu atkārtotība. Krimināl-

likuma 1.pantā, kurā reglamentēts kriminālatbildības pamats, iekļauts 

aizliegums krimināltiesībās piemērot likumu pēc analoģijas (4.daļa). Šajā 

pantā iekļauts starptautiskajās krimināltiesībās atzītais non bis in idem 

princips, kas aizliedz divreiz tiesāt un sodīt par vienu un to pašu tiesīb-

pārkāpumu. Tagad Krimināllikuma 9.panta otrajā daļā formulēta tīša 

vaina formāla sastāva noziedzīgos nodarījumos. Izslēdzot no Krimināl-

likuma noziedzīgu nodarījumu atkārtotību, ievērojami paplašinājusies 

reālajā kopībā izdarīto noziedzīgo nodarījumu joma un sodu noteikšanas 

nosacījumi par vienas personas izdarītiem vairākiem noziedzīgiem 

nodarījumiem. 

Šajā grāmatā tiek dots iepriekšminēto krimināltiesību jauninājumu 

teorētiskais pamatojums kopā ar krimināltiesību praktiskajiem risi-

nājumiem, kā arī vairākas jaunas teorētiskās nostādnes citos krimināl-

tiesību jautājumos, kā, piemēram, par vainas formu salikta sastāva 

noziedzīgos nodarījumos, par nepabeigtiem noziegumiem, krimi-

nāltiesību normu konkurenci, par grupā izdarītiem noziedzīgiem 

nodarījumiem u.c. 
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Grāmata noderēs studentiem, praktizējošiem juristiem un ikvienam 

interesentam krimināltiesību jomā. Ceru, ka vairāki problemātiskie 

teorētiskie risinājumi grāmatā rosinās tālāku juridiskās domas attīstību 

krimināltiesībās. Jo vairāk tāpēc, ka darbs pie Krimināllikuma pilnvei-

došanas tiek turpināts. 

 


