Kriminālprocesā iesaistītās personas
(4.daļa)
Citas kriminālprocesā iesaistītās personas

KPL 109.pants. Liecinieks
• Liecinieks ir persona, kura uzaicināta sniegt ziņas (liecināt) par
kriminālprocesā pierādāmajiem apstākļiem un ar tiem saistītajiem
faktiem un palīgfaktiem.
• Pirmstiesas kriminālprocesā liecinieks ziņas sniedz aptaujā vai
pratināšanā. Iztiesāšanā liecinieks ziņas sniedz tikai nopratināšanā.
• Kā liecinieku procesa virzītājs var aicināt arī amatpersonu, kura
pirmstiesas procesā ir vai bija pilnvarota veikt procesu, izņemot
izmeklēšanas tiesnesi un prokuroru, ja tas uztur valsts apsūdzību
konkrētajā kriminālprocesā.

KPL 110.pants. Liecinieka tiesības
• Lieciniekam ir tiesības zināt, kādā kriminālprocesā viņš uzaicināts
liecināt, kādai amatpersonai sniedz ziņas un kāds ir šīs amatpersonas
procesuālais statuss.
• Lieciniekam pirms aptaujas un pratināšanas ir tiesības no procesuālās
darbības izpildītāja saņemt informāciju par savām tiesībām,
pienākumiem un atbildību, ziņu fiksēšanas veidu, kā arī par tiesībām
sniegt liecību viņam labi zināmā valodā, ja nepieciešams, izmantojot
tulka pakalpojumus.

• Lieciniekam ir tiesības:
• izdarīt piezīmes un papildinājumus rakstveidā fiksētajās liecībās vai pieprasīt
iespēju liecības uzrakstīt pašrocīgi valodā, kuru viņš prot;
• neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem;
• iesniegt sūdzību par aptaujas vai pratināšanas norisi pirmstiesas
kriminālprocesa laikā;
• iesniegt sūdzību izmeklēšanas tiesnesim par neattaisnotu privātās dzīves
noslēpuma izpaušanu liecībās vai lūgt tiesu atsaukt jautājumus par privātās
dzīves noslēpumu un pieprasīt, lai lūgumu ieraksta sēdes protokolā, ja tas tiek
noraidīts;
• juridiskās palīdzības saņemšanai uzaicināt advokātu.

• Bez liecinieka piekrišanas nedrīkst publiskot plašsaziņas līdzekļos
procesuālo darbību laikā ar foto, video vai cita veida tehniskiem
līdzekļiem fiksētu viņa attēlu, ja vien tas nav nepieciešams noziedzīgā
nodarījuma atklāšanai.

KPL 111.pants. Liecinieka pienākumi
• Lieciniekam, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem, jāsniedz tikai patiesas
ziņas un jāliecina par visu, kas viņam zināms saistībā ar konkrēto noziedzīgo
nodarījumu.
• Tiesības neliecināt ir tikai tām personām, kurām šāda procesuālā imunitāte
noteikta Satversmē, šajā likumā un Latvijai saistošos starptautiskajos
līgumos.
• Lieciniekam ir pienākums pēc procesa virzītāja pieprasījuma rakstveidā
paziņot savu sūtījumu saņemšanas pasta vai elektronisko adresi, kā arī
ierasties kriminālprocesu veicošās amatpersonas norādītajā laikā un
noteiktajā vietā un piedalīties izmeklēšanas darbībā, ja ir ievērota
uzaicināšanas kārtība.
• Liecinieks nedrīkst izpaust aptaujas un pratināšanas saturu, ja par tā
neizpaušanu ir īpaši brīdināts.

KPL 112.pants. Advokāts kriminālprocesā
• Ikvienai personai kriminālprocesā ir tiesības juridiskās palīdzības
saņemšanai uzaicināt advokātu. Advokāta darba samaksu nodrošina
pati persona, izņemot šajā likumā minētos gadījumus.
• Advokātam, kas sniedz juridisku palīdzību personai kriminālprocesā, ir
tiesības no procesa virzītāja saņemt informāciju par krimināllietas
būtību, kā arī kopā ar personu piedalīties izmeklēšanas darbībās,
kuras notiek ar šīs personas līdzdalību, sniegt tai juridisku palīdzību,
paskaidrojumus, pieteikt lūgumus un iesniegt pierādījumus.

KPL 113.pants. Speciālists
• Speciālists ir persona, kura pēc kriminālprocesu veicošās
amatpersonas aicinājuma sniedz tai palīdzību, izmantojot savas
speciālās zināšanas vai darba iemaņas noteiktā jomā.
• Amatpersona, kura uzaicinājusi speciālistu, informē viņu par to, kādā
procesuālajā darbībā viņš ir aicināts sniegt palīdzību, par viņa
tiesībām un pienākumiem, kā arī par atbildību par apzināti nepatiesas
informācijas sniegšanu.

• Speciālistam ir pienākums:
• ierasties kriminālprocesu veicošās amatpersonas norādītajā laikā un vietā
un piedalīties izmeklēšanas darbībā, ja ir ievērota uzaicināšanas kārtība;
• sniegt palīdzību, izmantojot savas zināšanas un iemaņas, bet neizdarot
praktiskus pētījumus, izmeklēšanas darbības veikšanā, noziedzīga
nodarījuma pēdu atrašanā, faktu un apstākļu izprašanā, kā arī izmeklēšanas
darbības norises un rezultātu fiksēšanā;
• vērst izmeklēšanas darbības veicēja uzmanību uz apstākļiem, kas ir nozīmīgi
apstākļu atklāšanā un izprašanā;
• neizpaust izmeklēšanas darbības saturu un rezultātus, ja par to
neizpaušanu ir īpaši brīdināts.

• Speciālists nav eksperts. Galvenā atšķirība no eksperta, ka speciālists
neveic praktiskus pētījumus, neizņem paraugus, nemeklē objektus.
Speciālists sniegt palīdzību, norāda uz būtiskiem apstākļiem, kas būtu
jāņem vērā procesa virzītājam, jo tiem iespējams ir nozīme
pierādīšanā.

