
 
 
 

 

 

Ierosināta lieta par normu, kas neparedz apsūdzētā tiesības 
iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kuri nav pievienoti 

krimināllietai, bet kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu 

 
 
Satversmes tiesas 1. kolēģija 2021. gada 20. oktobrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa 

likuma 500. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. 
 

APSTRĪDĒTĀ NORMA 

 

Kriminālprocesa likuma 500. panta sestā daļa nosaka: “Ja krimināllietā kā pierādījumu 

izmanto operatīvās darbības pasākumos iegūtās ziņas, tikai tiesa pēc prokurora, cietušā, 

apsūdzētā vai viņa aizstāvja motivēta lūguma drīkst iepazīties ar tiem operatīvās darbības 

materiāliem, kuri nav pievienoti krimināllietai un kuri attiecas uz pierādīšanas priekšmetu, 

lietas materiālos un nolēmumā norādot, ka šie materiāli ir izvērtēti”. 

 

AUGSTĀKA JURIDISKA SPĒKA NORMA 

 

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. pants nosaka: “Ikviens var 

aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par 

nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma 

gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta 

palīdzību.” 

 

LIETAS FAKTI 

 

Saskaņā ar apstrīdēto normu Pieteikuma iesniedzējam krimināllietas iztiesāšanā tika liegts 

iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kuri nav pievienoti krimināllietai un kuri 

attiecas uz pierādīšanas priekšmetu konkrētajā krimināllietā. Pieteikuma iesniedzējs 
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uzskata, ka šā iemesla dēļ krimināllietas iztiesāšanas laikā neesot ticis nodrošināts pušu 

līdztiesības princips un tādējādi esot aizskartas Pieteikuma iesniedzējam Satversmes 

92. pantā noteiktās pamattiesības uz taisnīgu tiesu.  

 

TIESAS PROCESS 

 

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2021. gada 20. decembrim iesniegt 

Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko 

pamatojumu. 

  

• Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 20. marts. 

 

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. 

 
• Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-

content/uploads/2021/10/2021-42-01_lemums_par_ierosinasanu.pdf  
 
 
 
 
 

Relīze sagatavota, lai informētu sabiedrību par Satversmes tiesas darbu. Detalizētāka informācija par Satversmes 

tiesas aktualitātēm, ierosinātajām un izskatītajām lietām pieejama Satversmes tiesas mājaslapā www.satv.tiesa.gov.lv. 

Aicinām sekot līdzi informācijai arī tiesas Twitter kontā @Satv_tiesa un tiesas Youtube kanālā.  

 
 
 
Zanda Meinarte 
Satversmes tiesas  
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv 
67830759, 26393803 
 
Video par Satversmes tiesu. 
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https://twitter.com/Satv_tiesa/status/1336603837956755458
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