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Rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem 

 

 

Informācijai: 

Latvijas Republikas tiesībsargam 

 

 

Par tiesu nevienveidīgu rīcību, izlemjot 

ar nolēmuma izpildi saistītos jautājumus  

Tieslietu ministrijā 2021. gada 11. jūnijā tika saņemts Latvijas Republikas tiesībsarga 

(turpmāk - tiesībsargs) atzinums pārbaudes lietā Nr.2021-34-4O, kurā vērsta Tieslietu ministrijas 

uzmanība uz tiesu praksē konstatētajām problēmām attiecībā uz lēmuma paziņošanu un 

pieejamības dienas norādīšanu gadījumos, kad jautājums par soda aizstāšanu izskatīts tiesas sēdē, 

aicinot to aktualizēt vispārējās jurisdikcijas tiesās un Tieslietu ministrijas pastāvīgajā 

Kriminālprocesa likuma darba grupā (turpmāk - darba grupa). Tieslietu ministrijas rīcībā ir 

informācija, ka minētais atzinums vienlaikus tika nosūtīts arī visām rajona (pilsētas) tiesām 

zināšanai.  

Pamatojoties uz šo atzinumu, jautājums par tiesu praksi attiecībā uz lēmuma paziņošanu un 

pieejamības dienas norādīšanu gadījumos, kad jautājums par soda aizstāšanu izskatīts tiesas sēdē, 

tika izskatīts darba grupas sēdē, kas notika 2021. gada 23. septembrī.   

Darba grupā tika pausts vienprātīgs viedoklis, ka gadījumos, ja jautājums par sprieduma 

izpildi, piemēram, soda aizstāšanu, tiek izskatīts tiesas sēdē un notiesātais nepiedalās minētajā 

sēdē, viņam par pieņemto lēmumu tiek paziņots, nosūtot lēmuma norakstu saskaņā ar 

Kriminālprocesa likuma (turpmāk - KPL) 321. panta ceturto un piekto daļu, vadoties pēc 

vispārīgajām lēmuma paziņošanas normām.  

Proti, atbilstoši KPL 321. panta ceturtajai un piektajai daļai tiesas sprieduma vai lēmuma, ar 

kuru tiek pabeigta tiesvedība, kopiju ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tā pilna teksta sagatavošanas 

nosūta apsūdzētajam, kurš ir apcietinājumā, mājas arestā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē. 

Savukārt likumā noteiktajos gadījumos, paziņojot personai par pieņemto nolēmumu, tā kopiju vai 

paziņojumu par pieņemto nolēmumu var nosūtīt uz personas norādīto sūtījumu saņemšanas pasta 

vai elektronisko adresi. Ņemot vērā, ka KPL 651. pants, kas nosaka ar sprieduma un lēmuma 

izpildi saistīto jautājumu izlemšanas kārtību, neparedz īpašus nosacījumus lēmuma paziņošanai, 

gadījumos, ja jautājums par sprieduma vai lēmuma izpildi tiek izskatīts tiesas sēdē bez notiesātā 

klātbūtnes, darba grupas ieskatā par pieņemto lēmumu tiesai būtu jāpaziņo atbilstoši KPL 

321. panta ceturtajai un piektajai daļai, proti, nosūtot nolēmumu notiesātajam. 

Ievērojot tiesībsarga norādīto informāciju, ka šobrīd tiesās prakse ir atšķirīga, proti, 

potenciāli var veidoties situācijas, kad personām, atrodoties salīdzināmos apstākļos, bez tiesiska 
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pamata par termiņa sākumu lēmuma pārsūdzēšanai var tik noteikts atšķirīgs brīdis (lēmuma 

pieejamības diena, nevis saņemšanas diena), kas savukārt būtu uzskatāms par tiesību uz taisnīgu 

tiesu pārkāpumu1, Tieslietu ministrija aicina tiesnešus savstarpēji pārrunāt jautājumu par lēmumu, 

kas saistīti ar sprieduma un lēmuma izpildi, paziņošanas praksi un to vienveidot, ņemot vērā darba 

grupā konstatēto.  

 

Tieslietu ministrija aicina visus šīs vēstules adresātus šo informāciju izplatīt visiem 

tiesnešiem.  

 

 

Valsts sekretāra vietniece 

tiesību politikas jautājumos        A.Smiltēna 

 

 

 

 

 
1 Latvijas Republikas tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2021-34-4O, 4. lapa. 


