
 

 

PROCESUĀLĀS TIESĪBAS 
 

1. iepazīties ar aizturēšanas protokolu un saņemt izrakstu no šā 
likuma par aizturētā tiesībām un pienākumiem; 

2. mutvārdos vai rakstveidā izteikt savu attieksmi attiecībā uz 
aizturēšanas pamatotību; 

3. pieteikt noraidījumu; 
4. iesniegt sūdzības par amatpersonu rīcību; 
5. pieteikt lūgumus par to izmeklēšanas darbību neatliekamu 

veikšanu, kuru rezultātā var tikt iegūti pierādījumi aizdomu 
nepamatotības apstiprināšanai; 

6. saņemt tā lēmuma kopiju, ar kuru šī persona atzīta par 
aizdomās turēto, un tikt iepazīstināta ar aizdomās turētā 
tiesībām un pienākumiem; 

7. iepazīties ar kriminālprocesa reģistru; 
8. iesniegt pieteikumus par izmeklēšanas darbību veikšanu un 

piedalīšanos tajās; 
9. piedalīties izmeklēšanas darbībās, kuras tiek veiktas pēc šīs 

personas vai tās aizstāvja pieteikuma, ja vien šāda 
piedalīšanās netraucē izmeklēšanas darbību veikšanu vai 
neaizskar citas personas tiesības; 

10. saņemt motivētu lēmumu, ja aizdomās turētajam atteikta 
piedalīšanās izmeklēšanas darbībās, kuras tiek veiktas pēc 
viņa vai aizstāvja pieteikuma; 

11. iepazīties ar lēmumu par ekspertīzes noteikšanu pirms tā 
nodošanas izpildei, ja ekspertīze attiecas uz šo personu, un 
lūgt, lai tiek uzdoti papildjautājumi, par kuriem ekspertam 
jādod atzinums, izņemot gadījumus, kad ekspertīze noteikta 
citas izmeklēšanas darbības laikā; 

12. iepazīties ar ekspertīzes atzinumu pēc tā saņemšanas, ja 
ekspertīze veikta pēc šīs personas pieteikuma; 



 

 

13. pieprasīt, lai pasākumi krimināltiesisko attiecību 
noregulēšanai tiktu veikti ar tās piekrišanu; 

14. izlīgt ar cietušo; 
15. iesniegt pieteikumu par kriminālprocesa izbeigšanu; 
16. pie izmeklēšanas tiesneša piedalīties procesa virzītāja 

ierosinājumu un savu un aizstāvja sūdzību un pieteikumu 
izskatīšanā, ja vien likums nenosaka citu izskatīšanas kārtību; 

17. izteikt vēlēšanos sadarboties ar amatpersonām, kuras veic 
kriminālprocesu; 

18. pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas saņemt tiesai 
nododamās krimināllietas materiālu kopijas, kas attiecas uz 
viņam izvirzīto apsūdzību un viņa personību, ja tās nav 
izsniegtas agrāk, vai ar prokurora piekrišanu iepazīties ar 
šiem materiāliem; 

19. iesniegt pieteikumus līdz pirmstiesas kriminālprocesa 
pabeigšanai un iepazīties ar saņemtajiem vai uzrādītajiem 
tiesai nododamās krimināllietas materiāliem; 

20. pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas iesniegt 
pieteikumu izmeklēšanas tiesnesim, lūdzot iepazīstināt viņu 
ar speciālo izmeklēšanas darbību materiāliem, kuri netiek 
pievienoti krimināllietai (pirmdokumentiem); 

21. piekrist vai nepiekrist kriminālprocesa izbeigšanai, nosacīti 
atbrīvojot no kriminālatbildības, vai prokurora 
priekšrakstam par sodu; 

22. vienoties ar procesa virzītāju — prokuroru par krimināllietas 
pabeigšanu vienošanās procesā; 

23. vienoties ar procesa virzītāju — prokuroru par iespēju 
krimināllietu apsūdzētajam inkriminētajā apsūdzībā tiesā 
izskatīt bez pierādījumu pārbaudes; 

24. savlaicīgi uzzināt lietas iztiesāšanas vietu un laiku; 
25. pašam piedalīties krimināllietas iztiesāšanā; 
26. piekrist pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai tiesas sēdē; 



 

 

27. izteikt savu viedokli par katru apspriežamo jautājumu, ja tas 
attiecas uz viņa apsūdzību vai personu raksturojošiem 
datiem; 

28. piedalīties katra pierādījuma tiešā un mutvārdos veiktā 
pārbaudē, ja pierādījums attiecas uz viņa apsūdzību vai 
personu raksturojošiem datiem; 

29. pieteikt tiesai motivētu lūgumu izteikt savu viedokli un 
piedalīties pierādījumu pārbaudē arī tad, ja izskatāmais 
jautājums vai pierādījums tieši neattiecas uz viņa apsūdzību 
vai personu raksturojošiem datiem; 

30. pieteikt lūgumus; 
31. uzstāties tiesas debatēs, ja nepiedalās aizstāvis; 
32. saņemt tiesas nolēmuma kopiju un iepazīties ar tiesas sēdes 

protokolu, kā arī iesniegt par to rakstveida piezīmes, kuras 
pievieno krimināllietas materiāliem; 

33. pārsūdzēt tiesas nolēmumu likumā noteiktajā kārtībā; 
34. saņemt to apelācijas sūdzību vai protestu kopijas, kas ir par 

pamatu viņa līdzdalībai apelācijas instances tiesā; 
35. saņemt informāciju par sūdzību izskatīšanas laiku; 
36. iesniegt iebildumus vai paskaidrojumus par apelācijas 

sūdzību vai protestu; 
37. uzturēt un pamatot savu sūdzību vai atsaukt savu vai 

aizstāvja sūdzību; 
38. saņemt to kasācijas sūdzību vai protestu kopijas, kas ir par 

pamatu viņa līdzdalībai kasācijas instances tiesā; 
39. iesniegt iebildumus vai paskaidrojumus par kasācijas sūdzību 

vai protestu; 
40. saņemt to kasācijas sūdzību vai protestu kopijas, kas ir par 

pamatu viņa līdzdalībai kasācijas instances tiesā; 
41. pieteikt motivētu lūgumu par sūdzības izskatīšanu mutvārdu 

procesā tiesas sēdē viņa klātbūtnē. 

 


