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Par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju aizstāšanu kriminālprocesos

Ar 11.06.2020. likumu izdarītie grozījumi Kriminālprocesa likuma 466.panta pirmajā daļā, kas
stājas spēkā 06.07.2020., paredz “ja aizstāvis, ar kuru klients noslēdzis vienošanos vai kuru
norīkojis zvērinātu advokātu vecākais, nevar piedalīties tiesas sēdē, viņš nodrošina, lai viņa
vietā ierastos cits advokāts, iepriekš par to vienojoties ar klientu vai informējot zvērinātu
advokātu vecāko”.
Tā kā ir saņemti advokātu un advokātu vecāko jautājumi un dažādi viedokļi par šīs normas
piemērošanu lietās, kurās advokāti pēc advokātu vecākā norīkojuma sniedz valsts nodrošināto
juridisko palīdzību, tad Latvijas Zvērinātu advokātu padome sniedz šādas rekomendācijas
advokātu vecākajiem un advokātiem šīs normas piemērošanā, ciktāl tas attiecas uz valsts
nodrošināto juridisko palīdzību:

1) Ja aizstāvis, kuru norīkojis advokātu vecākais, nevar piedalīties tiesas sēdē, tad šī
advokāta pienākums ir nodrošināt, lai viņa vietā uz attiecīgo tiesas sēdi ierastos cits
advokāts, ar kuru šim advokātam ir pienākums patstāvīgi (bez advokātu vecākā un bez
tiesas starpniecības) vienoties par aizstāšanu.
2) Aizstāvis, kurš nevar piedalīties tiesas sēdē, var vienoties ar citu advokātu par aizstāšanu
uz attiecīgo tiesas sēdi, uz noteiktu laika periodu, vai uz visu turpmāko kriminālprocesu
(atkarībā no iemesliem, kuru dēļ nepieciešama aizstāšana).
3) Aizstāvis, kurš nevar piedalīties tiesas sēdē un kurš ir vienojies ar citu advokātu par
aizstāšanu, par savu aizstāšanu pēc iespējas nekavējoties rakstveidā (e-pasta saziņas
formā) informē attiecīgās tiesu darbības teritorijas advokātu vecāko, norādot, kurš
advokāts veiks aizstāšanu un vai aizstāšana ir veikta uz noteiktu tiesas sēdi, noteiktu laika
periodu, vai visu turpmāko kriminālprocesu.
4) Advokātu vecākais šo informāciju pieņem zināšanai un uz šādas rakstveidā saņemtās
informācijas pamata ir tiesīgs apstiprināt aizstājošā advokāta paziņojumus par valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu attiecīgajā kriminālprocesā.
5) Vienošanās advokātu starpā par aizstāšanu ir pieļaujama vienīgi tajā pašā tiesu darbības
teritorijā praktizējošo advokātu starpā.
6) Aizstāvim, kurš nevar piedalīties tiesas sēdē, ir pienākums pēc iespējas savlaicīgi un bez
neattaisnotas novilcināšanās vienoties ar citu advokātu par viņa aizstāšanu, tiklīdz
aizstāvim kļūst zināms par apstākļiem, kas viņam liedz piedalīties tiesas sēdē.
7) Aizstājošajam advokātam ir jānodrošina klientam pilnvērtīga un kvalitatīva juridiskā
palīdzība, pat ja šis advokāts veic aizstāvja pienākumus tikai vienā tiesas sēdē.

Aizstājošajam advokātam ir pienākums nekavējoties pēc aizstāvības pienākumu
uzņemšanās efektīvi izmantot līdz tiesas sēdei atlikušo laiku, lai nepieciešamajā apjomā
iepazītos ar kriminālprocesa materiāliem, saskaņotu ar aizstāvamo personu aizstāvības
realizēšanai nozīmīgus jautājumus un sagatavotos tiesas sēdei. Objektīvas
nepieciešamības gadījumā aizstājošajam advokātam ir pienākums lūgt tiesai papildus
laiku, lai sagatavotos savu pienākumu kvalitatīvai izpildei.
8) Aizstājošajam advokātam paziņojumā par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
sniegšanu kriminālprocesā kā norīkojuma datums ir jānorāda tas datums, kurā sākotnēji
bija izsniegts norīkojums aizstāvim, kurš nevar piedalīties tiesas sēdē.
9) Ja aizstāvis, kurš nevar piedalīties tiesas sēdē, pieliekot saprātīgas pūles, nespēj atrast citu
advokātu, ar kuru vienoties par savu aizstāšanu, šim aizstāvim ir pienākums pēc iespējas
nekavējoties informēt tiesu par savu nespēju nodrošināt aizstāvību tiesas sēdē. Šādā
situācijā tiesai būs pamats izvērtēt Kriminālprocesa likuma 468.pantā paredzēto iespēju
veikt advokāta aizstāšanu, vēršoties ar attiecīgu pieprasījumu pie advokātu vecākā, kurš
aizstāvības veikšanai norīkos citu advokātu.
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