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Priekšvārds 

Ar šo grāmatu tiek turpināta sērija "Salīdzināmās krimināltiesības". 
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu 
katedras profesori U.Krastiņš (Vispārīgā daļa) un V.Liholaja (Sevišķā 
daļa) veikuši Krimināllikuma (Latvija), Austrijas kriminālkodeksa, 
Vācijas Federatīvās Republikas kriminālkodeksa un Šveices krimināl
kodeksa salīdzinājumu, ņemot par pamatu Krimināllikuma nodalu un 
normu izkārtojumu Vispārīgajā un Sevišķajā daļā. 

Grāmata dod ieskatu šo valstu krimināllikumu Vispārīgās daļas tiesību 
institūtos un normās, kā arī Sevišķās daļas atsevišķās sadaļās un nodaļās 
ietvertajās noziedzīgu nodarījumu grupās. 

Grāmata domāta Latvijas augstāko mācību iestāžu studentiem 
krimināltiesību padziļinātai apgūšanai, maģistrantiem, kuru mācību 
programmā paredzēts priekšmets salīdzināmajās krimināltiesībās, kā 
arī praktizējošiem juristiem un ikvienam, kurš interesējas par Latvijas 
un citu valstu krimināltiesībām. 

Plašākai krimināltiesību izpētei un salīdzināšanai grāmatā ievietoti 
Austrijas, Vācijas Federatīvās Republikas un Šveices kriminālkodeksi 
latviešu valodā profesores V.Liholajas tulkojumā. 

Salīdzinājumam izmantoti: 

Latvijas Krimināllikums: Krimināllikums: LR 1998.gada 17.jūnija 
likums // Latvijas Vēstnesis, 1998. 8.jūlijs, Nr.199/200; Latvijas 
Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, Nr.15 
(pamatteksts); Krimināllikums. - Rīga: AFS, 2005; 

VFR kriminālkodekss: Уголовный кодекс Федеративной Республики 
Германии. - Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2003; http.il 
www.sadaba.de; 

Austrijas kriminālkodekss: Уголовный кодекс Австрии. - Санкт-

11етербург: Юрид. центр Пресс, 2004; 

Šveices kriminālkodekss: Уголовный кодекс Швейцарии. - Санкт-

етербург: Юрид. центр Пресс, 2002. 

http://http.il
http://www.sadaba.de




1. Krimināllikumu Vispārīgas daļas sistēma 

VISPĀRĪGĀ DALA 
» 

Krimināllikumu Vispārīgā daļa satur krimināltiesību normu kopumu, 
kas reglamentē kriminālatbildības pamatnoteikumus un nosacījumus, 
kādi jāievēro, realizējot šo likumu Sevišķās daļas normas. Pamat
noteikumi un nosacījumi valstu krimināllikumos ir sakārtoti noteiktā 
secībā un apjomos Vispārīgās daļas sadaļās, nodaļās vai apakšnodaļās. 
Vispārīgajā daļā dotas krimināltiesību institūtu pazīmes un to piemēro
šanas kārtība saistībā ar Sevišķās daļas normām, kurās paredzētas 
konkrētu noziedzīgu nodarījumu pazīmes. Vispārīgās daļas nosacījumi 
patstāvīgi nav piemērojami, jo tie attiecas uz noziedzīgiem nodarīju
miem, kas formulēti Sevišķās daļas normās, taču, realizējot Sevišķās 
daļas normas, tie obligāti ir jāņem vērā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, cik pilnīgi 
ir formulētas krimināllikumu Vispārīgās daļas normas. Krimināllikuma, 
kas Latvijā ir spēkā kopš 1999.gada l.aprīļa, turpmākas pilnveidošanas 
procesā var noderēt iepazīšanās un salīdzinājums ar Vācijas Federatīvās 
Republikas, Austrijas un Šveices krimināllikumiem. 

1. Krimināll ikumu Vispārīgās daļas s istēma 

Krimināllikuma (KL) Vispārīgā daļa sastāv no deviņām nodaļām: I 
nodaļa "Vispārīgie noteikumi" (1.-5.pants); II nodaļa "Noziedzīgs 
nodarījums" (6.-27.pants); III nodaļa "Apstākļi, kas izslēdz krimināl
atbildību" (28.-34.pants); IV nodaļa "Sods" (35.-45.pants); V nodaļa 
"Soda noteikšana" (46.-55.pants); VI nodaļa "Atbrīvošana no krimināl-
.iibildības un soda" (56.-63.pants); VII nodaļa "Nepilngadīgo krimināl-
Rtbildības īpatnības" (64.-67.pants); VIII nodaļa "Medicīniska rakstura 
piespiedu līdzekļi" (68.-70.pants) un VIII 1 nodaļa "Juridiskajām 
personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (70. '-
/<).* pants). 

Austrijas kriminālkodeksa (Austrijas KK) Vispārīgai daļai ir astoņas 
iftdaļas, kurās ietverti paragrāfi (panti): l.sadaļa "Vispārīgie noteikumi" 
(I . -16.§); 2. sadaļa "Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija" (17.§); 

.ulaļa "Sodi, labuma izņemšana, priekšmetu konfiskācija un 
peventīvie līdzekļi" (18.-31.a§); 4.sadaļa "Soda noteikšana" (32.-42.§); 
I ulaļa "Nosacīta atbrīvošana no soda un nosacīta pirmstermiņa 

.iībnvošana no soda izciešanas, norādījumi un palīdzība pirmstermiņa 
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VISPĀRĪGA DAĻA 

atbrīvotajiem" (43.-56.§); 6.sadaļa "Noilgums" (57.-60.§); 7.sadaļa 
"Likuma darbības sfēra" (61.-67.§); un 8.sadaļa - "Jēdzienu definīcija" 
(68.-74.§). 

Vācijas Federatīvās Republikas (Vācijas KK) kriminālkodeksa Vispārīgo 
daļu veido sadaļas, kas savukārt izkārtotas nodaļās. Pavisam ir piecas 
sadaļas. Pirmajai sadaļai "Krimināllikums" ir divas nodaļas: 1.nodaļa 
"Darbības sfēra" (l.-10.§); 2.nodaļa "Terminu skaidrojums" (ll.-12.§). 
Otrajā sadaļā "Nodarījums" ir piecas nodaļas: 1.nodaļa "Sodāmības 
pamats" (13.-2.1.§); 2.nodaļa "Mēģinājums" (22.-24.§); 3.nodaļa 
"Izdarīšana un līdzdalība" (25.-31.§); 4.nodaļa "Nepieciešamā 
aizstāvēšanās un galējā nepieciešamība" (32.-35.§) un 5.nodaļa -
"Parlamentāro izteicienu un paziņojumu nesodāmība" (36.-37. §). 
Trešajā sadaļā "Nodarījuma juridiskās sekas" ir septiņas nodaļas: 
1.nodaļa "Sods" (38.-45.b §); 2.nodaļa "Soda noteikšana" (46.-51.§); 
3.nodaļa "Soda noteikšana vairāku noziedzīgu nodarījumu gadījumā" 
(52.-55.§); 4.nodaļa "Soda nosacīta atlikšana" (56.-58.§); 5.nodaļa 
"Brīdinājums ar atrunu par soda piemērošanas iespējamību. Atteikšanās 
no soda" (59.-60.§); 6.nodaļa "Labošanas un drošības līdzekļi" (61.-
72.§) un 7.nodaļa "Mantas konfiskācija un nozieguma priekšmeta 
izņemšana" (73.-76.§). Ceturtā sadaļa "Cietušā iesniegums, pilnvarots 
rīkojums par kriminālvajāšanu. KriminālvajāŠanas pieprasījums" (77.-
77.e §). Piektajai sadaļai "Noilgums" ir divas nodaļas: 1.nodaļa 
"Kriminālvajāšanas noilgums" (78.-78.c §) un 2.nodaļa "Sprieduma 
izpildīšanas noilgums" (79.-79.b§). 

Šveices kriminālkodekss (Šveices KK) sastāv no trijām grāmatām. 
Kriminālkodeksa Vispārīgajai daļai veltīta pirmā grāmata, un tai 
savukārt ir divas daļas. Vispārīgās daļas pirmā daļa satur sadaļas, un 
dažām sadaļām ir nodaļas. Pirmā grāmata nosaukta "Vispārīgie 
noteikumi". Pirmās grāmatas pirmās daļas nosaukums ir "Noziegumi 
un kriminālpārkāpumi". Šīs daļas l.sadaļa ir "Krimināllikuma darbības 
sfēra" (1.-8.pants); 2.sadaļa "Sodāmība" (9.-34.pants). 3.sadaļa "Sodi, 
drošības un citi līdzekļi". Trešajai sadaļai ir četras nodaļas: 1.nodaļa 
"Atsevišķi sodi un līdzekļi (35.-62.pants); 2.nodaļa "Soda noteikšana" 
(63.-69.pants); 3.nodaļa "Noilgums" (70.-75.bis pants); 4.nodaļa 
"Reabilitācija" (76.-81 .pants). Ceturtā sadaļa ir ar nosaukumu 
"Nepilngadīgie". Šīs sadaļas l.nodaļa ir "Bērni" (82.-88.pants); 2.nodaļa 
"Pusaudži" (89.-99.pants); 3.nodaļa "Jaunieši" (100.-100.ter pants). 
Pirmās grāmatas otrā daļa nosaukta "Pārkāpumi" (101-110.pants). 

to 

1. Krimināllikumu Vispārīgās daļas sistēma 

Salīdzināmo krimināllikumu Vispārīgajās daļās pantu un paragrāfu 
skaits ir dažāds. Taču tas gan neliecina par to, ka kādā no krimināl
likumiem krimināltiesību Vispārīgās daļas institūti būtu reglamentēti 
vispilnīgāk. Piemēram, Vācijas KK un Šveices KK ir ietvertas daudzas 
kriminālprocesuālās un sodu izpildes normas, kuru nav KL un Austrijas 
KK. Satura ziņā KL, kā redzēsim tālāk, vistuvāk ir VFR kriminālkodeksa 
nostādnēm. Taču jāatzīmē, ka, it īpaši Vācijas KK Vispārīgajā daļā, ir 
ietvertas daudzas kriminālprocesuālās normas, kuru saturs šajā darbā 
netiek salīdzināts. 
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2. Vispārīgie noteikumi 

KLI nodaļas "Vispārīgie noteikumi" 1.-5.pants; Vācijas KKpirmās sadaļas 
"Krimināllikums"pirmās nodaļas "Darbības sfēra " l.-10.§; Austrijas KK 

pirmās sadaļas "Vispārīgie noteikumi" l.§, septītās sadaļas "Likuma 
darbības sfēra"61.-67.§; Šveices KK pirmās daļas "Noziegumi un 
kriminālpārkāpumi" pirmās sadaļas "Krimināllikuma darbības sfēra" 1.-
8.pants; otrās daļas "Pārkāpumi" 101. -109.pants. 

KL l.pantā izteikts kriminālatbildības pamats: pie kriminālatbildības 
saucama un sodāma tikai tāda persona, kura ir vainīga noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanā, tas ir, kura ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības 
izdarījusi Krimināllikumā paredzētu nodarījumu, kam ir visas noziedzīga 
nodarījuma sastāva pazīmes. 

Kriminālatbildības pamats tādā veidā, kā tas izteikts KL l.pantā, nav 
formulēts nevienā no salīdzināmajiem krimināllikumiem. Taču visos 
šajos krimināllikumos uzsvērts, ka personu ir pamats sodīt, ja viņa 
izdarījusi nodarījumu, kas paredzēts likumā. 

Ta Vācijas KK l.§ teikts, ka nodarījums var tikt sodīts tikai tad, ja sodā
mība bijusi ar likumu noteikta iepriekš. 

Austrijas KK l.§ paredzēts, ka sodu vai preventīvu līdzekli var noteikt 
tikai par tādu nodarījumu, tieši par kuru likumdevējs ir noteicis soda 
piedraudējumu un kas tā izdarīšanas laikā jau bijis kriminālsodāms. 

Šveices KK l.pantā norādīts, ka sodāms ir tikai tas, kurš izdarījis 
nodarījumu, kas tieši aizliegts ar likumu, piedraudot ar sodu. 

Iepriekš minētās kriminālatbildības nostādnes liecina par to, ka nevienā 
no salīdzināmiem krimināllikumiem nav pieļauta likuma analoģija. Par 
to īpaši nav pateikts šajos likumos, bet analoģijas aizliegums izriet no 
norādes uz likumu, kurā formulētas nodarījuma pazīmes. KL l.pantā 
otrajā daļā vēlreiz tas uzsvērts: atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanā var tikai saskaņā ar likumu. 

Krimināllikuma spēks telpā reglamentēts KL 2.panta pirmajā daļā: 
persona, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu Latvijas teritorijā, atbild 
saskaņā ar Krimināllikumu (teritoriālais princips). Šis princips 
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2. Vispārīgie noteikumi 

atspoguļots arī pārējos salīdzināmajos krimināllikumos, saistot to ar 
nodarījuma izdarīšanas vietas skaidrojumu. 

Tā Vācijas KK 9.§ pirmajā daļā teikts, ka nodarījums skaitās izdarīts 
tajā vietā, kur persona, kura to izdarījusi, ir darbojusies, vai tā vieta, 
kurā iestājušās vai pēc nodarījumu izdarījušās personas ieskata vajadzēja 
iestāties sekām, kas attiecas uz šā nodarījuma sastāvu. 

Atbilstoši Šveices KK 3.panta pirmajai daļai kriminālkodekss ir 
piemērojams ikvienam, kurš noziegumu vai pārkāpumu izdarījis Šveicē. 
Noziegums vai pārkāpums uzskatāms par izdarītu vietā, kur persona to 
izdarījusi, un tur, kur iestājies noziedzīgais rezultāts (Šveices KK 7.panta 
pirmā daļa). 

Austrijas krimināllikumi darbojas attiecībā uz visiem nodarījumiem, kas 
izdarīti tās teritorijā (62.§). Austrijas KK 67.§ otrajā daļā teikts, ka 
darbība, par kuru draud sods, uzskatāma par izdarītu tajā vietā, kur 
persona darbojusies vai viņai vajadzējis darboties, vai tur, kur pilnībā 
vai daļēji iestājies nozieguma sastāvam atbilstošs rezultāts vai pēc 
nodarījuma izdarītāja ieskata tam vajadzēja iestāties. 

Vācijas KK īpaša norma veltīta līdzdalībā izdarīta nodarījuma vietas 
izklāstam. Saskaņā ar Vācijas KK 9.§ otro daļu līdzdalība ir izdarīta gan 
nodarījuma izdarīšanas vietā, gan tajā vietā, kurā darbojies līdzdalībnieks 
vai bezdarbības gadījumā tam vajadzējis darboties, vai kurā pēc viņa 
Ieskata vajadzējis tikt izdarītam nodarījumam. Ja līdzdalībnieks 
piedalījies nodarījuma izdarīšanā ārvalstī, darbojoties VFR teritorijā, 
tad uz līdzdalību attiecināma vācu jurisdikcijas darbība pat tādā 
gadījumā, kad šis nodarījums nav sodāms saskaņā ar nodarījuma 
Izdarīšanas vietā spēkā esošajām tiesībām. 

Savukārt Šveices KK 7.panta otrajā daļā noteikta mēģinājuma 
Izdarīšanas vieta: mēģinājums uzskatāms par izdarītu tajā vietā, kur 
I iersona to izdarījusi, un tur, kur tieši pēc viņas ieskata vajadzēja iestāties 
noziedzīgajam rezultātam. 

Saskaņā ar KL 3.pantu persona, kura noziedzīgo nodarījumu izdarījusi 
,n pus Latvijas teritorijas, atrodoties uz gaisakuģa, jūras vai upju kuģa 
viii cita peldoša līdzekļa, ja šis līdzeklis reģistrēts Latvijas Republikā un 
|.i I .atvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos nav noteikts 
' 11.111i, saucamas pie atbildības saskaņā ar Krimināllikumu. Līdzīga satura 
nosacījumi paredzēti arī Vācijas KK 4. § un Austrijas KK 63.§. 

13 



VISPĀRĪGA DAĻA 

Eksteritoriālais jeb diplomātiskās imunitātes princips ietverts KL 
2.panta otrajā daļā: ja noziedzīgu nodarījumu Latvijas teritorijā izdarījis 
ārvalstu diplomātiskais pārstāvis vai cita persona, kura saskaņā ar spēkā 
esošajiem likumiem vai Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem 
līgumiem nav pakļauta Latvijas Republikas jurisdikcijai, jautājums par 
šīs personas saukšanu pie kriminālatbildības izlemjams diplomātiskā 
ceļā vai saskaņā ar valstu savstarpējo vienošanos. Citās salīdzināmajās 
valstīs šis princips arī pastāv, bet krimināllikumos tas nav pieminēts. 

Pilsonības princips ietverts KL 4.panta pirmajā daļā: Latvijas pilsoņi, 
nepilsoņi vai ārvalstnieki vai bezvalstnieki, kuriem ir pastāvīgās 
uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, par citas valsts teritorijā izdarītu 
noziedzīgu nodarījumu Latvijas teritorijā saucami pie atbildības saskaņā 
ar Krimināllikumu. 

Vācijas KK 7.§ teikts, ka attiecībā uz nodarījumiem, kas izdarīti ārvalstīs, 
vācu jurisdikcija darbojas, ja nodarījums ir sodāms tā izdarīšanas vietā 
vai ja nodarījuma izdarīšanas vieta nav pakļauta jurisdikcijai, vai, ja per
sona, kas izdarījusi nodarījumu, tā izdarīšanas laikā bijusi vācietis vai 
kļuvusi par tādu pēc nodarījuma izdarīšanas. 

Līdzīgi, bet nedaudz citādākā redakcijā šis princips iestrādāts Šveices 
KK 5.pantā. 

Austrijas KK 65.§ reglamentē sodāmību par ārvalstīs izdarītajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, un šajā pantā noteikts, ka tādi nodarījumi 
sodāmi tikai tad, ja par tiem paredzēts sods nodarījuma izdarīšanas valsts 
likumos. 

Vācijas KK īpaša norma nosaka atbildības jautājumu risinājumu par 
nodarījumiem, kas izdarīti ārvalstīs pret valsts iekšējiem labumiem. 
Vācijas KK 5.§ teikts, ka vācu jurisdikcija darbojas neatkarīgi no 
nodar ī juma izdarīšanas vietas jurisdikcijas par noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas izdarīti ārvalstīs un norādīti šajā paragrāfā (agresīva 
kara sagatavošana, valsts nodevība, demokrātiskas tiesiskas valsts 
apdraudējums u.c). 

Līdzīga norma paredzēta arī Austrijas KK 64.§. Šveices KK 4.pants satur 
nosacījumus par to, kādā veidā šis kriminālkodekss piemērojams 
gadījumos, kad ārvalstīs izdarīti nodarījumi pret Šveices valsti. 
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KL 4.panta trešajā daļā paredzēts, ka ārvalstnieki un bezvalstnieki, 
kuriem nav pastāvīgas uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā un kuri 
izdarījuši citas valsts teritorijā smagus un sevišķi smagus noziegumus, 
kas vērsti pret Latvijas Republikas vai tās iedzīvotāju interesēm, 
neatkarīgi no tās valsts likumiem, kuras teritorijā izdarīts noziegums, 
saucami pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikumu, ja tie nav 
saukti pie kriminālatbildības vai nodoti tiesai saskaņā ar nozieguma 
izdarīšanas vietas valsts likumiem. 

Atsevišķs paragrāfs Vācijas KK veltīts jautājumam par to, kā risināma 
šī kriminālkodeksa piemērošana gadījumos, kad nodarījums izdarīts 
ārvalstīs pret tiesiskajiem labumiem, kurus aizsargā starptautiskās 
vienošanās. Vācijas KK 6.§ noteikts, ka vācu jurisdikcijas darbība 
neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas jurisdikcijas tiek attiecināta 
uz virkni ārvalstīs izdarītiem nodarījumiem (genocīds, ar kodolenerģiju, 
sprāgstošām vielām un jonizējošo starojumu saistītie noziegumi, gaisa 
un jūras satiksmes apdraudējums, cilvēku tirdzniecība, narkotisko vielu 
nelikumīga aprite u.c) . 

Par gadījumiem, kad atbildība iestājas saskaņā ar starptautiskajiem 
nolīgumiem neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas, runāts arī 
Šveices KK 6.bis pantā. 

Saskaņā ar KL 4.panta ceturto daļu ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuriem 
nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā un kuri izdarījuši 
noziedzīgu nodarījumu citas valsts teritorijā, neatkarīgi no nodarījuma 
izdarīšanas vietas valsts likumiem saucami pie atbildības saskaņā ar 
Krimināllikumu Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos 
paredzētajos gadījumos, ja par šo nodarījumu, tie nav saukti pie 
kriminālatbildības vai nodoti tiesai citas valsts teritorijā. 

Aizbildniecības princips ierakstīts KL 4.panta otrajā daļā, kurā teikts, 
ka Latvijas Republikas militārpersonas, kuras izvietotas ārpus Latvijas 
teritorijas, par noziedzīgiem nodarījumiem saucamas pie atbildības 
saskaņā ar Krimināllikumu, ja Latvijas Republikas saistošajos 
starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi. Austrijas KK, Vācijas KK 
un Šveices KK šis noteikums nav īpaši uzsvērts. 

krimināllikuma spēks laikā reglamentēts KL 5.panta pirmajā daļā: 
nodarījuma (darbības vai bezdarbības) noziedzīgumu un sodāmību 
nosaka likums, kas bijis spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā. 
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Saskaņā ar Vācijas KK 2.§ sodu un tā papildu sekas nosaka likums, kas 
bijis spēkā nodarījuma izdarīšanas laikā. Šā paragrāfa otrajā daļā 
precizēts, ka gadījumos, kad sankcija izmainās nodarījuma izdarīšanas 
laikā, tiek piemērots likums, kas bijis spēkā nodarījuma izdarīšanas laikā. 
Vācijas KK 8.§, kurā reglamentēts nodarījuma laiks, teikts, ka 
nodarījums izdarīts tajā laikā, kurā izdarītājs vai līdzdalībnieks ir 
darbojies vai bezdarbības gadījumā tam vajadzējis darboties. Šis 
noteikums nav spēkā, ja pašā likumā ir noteikts citādi. 

Austrijas KK l.§ pirmajā daļā tāpat noteikts, ka sodu un preventīvu 
līdzekli var noteikt tikai par tādu nodarījumu, kurš tā izdarīšanas laikā 
jau bijis kriminālsodāms. Austrijas KK 67.§ pirmajā daļā dots nozieguma 
izdarīšanas laika jēdziens: darbība, par kuru draud sods, uzskatāma par 
izdarītu tajā laikā, kad persona darbojusies vai viņai vajadzējis darboties; 
rezultāta iestāšanās laiks nav noteicošais. 

Saskaņā ar Šveices KK var tikt notiesāts tikai tas, kurš noziegumu vai 
pārkāpumu izdara pēc likuma stāšanās likumīgā spēkā (2.pants). 

Likumam, kas atzīst nodarījumu par nesodāmu, mīkstina sodu vai ir 
citādi labvēlīgs personai, ja vien attiecīgajā likumā nav noteikts citādi, 
ir atpakaļejošs spēks, proti, tas attiecas uz nodarījumiem, kas izdarīti 
pirms attiecīgā likuma spēkā stāšanās, kā arī uz personu, kura izcieš 
sodu vai izcietusi sodu, bet kurai saglabājusies sodāmība (KL 5.panta 
otrā daļa). 

Vācijas KK 2.§ trešajā daļā noteikts: ja likums, kas bijis spēkā nodarī
juma pabeigšanas laikā, ir izmainīts pirms nolēmuma pieņemšanas, tad 
tiek piemērots mīkstākais likums. Taču attiecībā uz labošanas un drošības 
līdzekļiem nolēmums tiek pieņemts saskaņā ar likumu, kas bijis spēkā 
lēmuma pieņemšanas laikā, ja likums nenosaka citādi (Vācijas KK 2.§ 
sestā daļa). 

Atbilstoši Šveices KK 2.panta otrajai daļai, ja kāds izdara noziegumu 
vai pārkāpumu līdz likuma spēkā stāšanās brīdim, tad šis likums perso
nas notiesāšanai piemērojams tikai tādā gadījumā, ja tas ir mīkstinošs. 
Tas nozīmē, ka bargākam likumam nav atpakaļejoša spēka. 

KL 5.panta trešajā daļā skaidri pateikts, ka likumam, kas atzīst 
nodarījumu par sodāmu, pastiprina sodu vai ir citādi nelabvēlīgs 
personai, atpakaļejoša spēka nav. 
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Austrijas KK l.§ otrajā daļā noteikts, ka nevar tikt noteikts bargāks 
sods nekā sods, kas bijis paredzēts nodarījuma izdarīšanas brīdī. Teiktais 
attiecas arī uz preventīvajiem līdzekļiem. 

Vienīgi KL 5.panta ceturtajā daļā noteikts, ka persona, kura izdarījusi 
noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru, kara noziegumu vai 
piedalījusies genocīdā, ir sodāma neatkarīgi no šo noziegumu izdarīšanas 
laika. Taču tas nenozīmē, ka salīdzināmajās valstīs noilgums minētajiem 
noziegumiem citos likumos līdzīgā veidā nav reglamentēts. 

Krimināllikumu spēks attiecībā uz personu loku. Vācijas KK 10.§ 
noteikts, ka attiecībā uz nodarījumiem, kurus izdarījuši jaunieši un 
pusaudži, krimināllikums darbojas tikai tādā gadījumā, ja Likums par 
tiesvedību nepilngadīgo lietās neparedz citādi. 

Atbilstoši Šveices KK 8.pantam šis likums netiek piemērots personām, 
kuras soda saskaņā ar militārajām krimināltiesībām. 
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3. Noziedzīgs nodarījums 

KL II nodaļas "Noziedzīgs nodarījums" 6.-27.pants; VIII1 nodaļas 
"Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi" 
70.'- 70.8 pants; Vācijas KK pirmās sadaļas pirmās n odaļas "Darbības sfēra " 
l.-10.§; otrās nodaļas "Terminu skaidrojums" ll.-12.§; otrās sadaļas 
"Nodarījums" pirmās nodaļas "Sodāmības pamats" 23.-21.§; otrās 
nodaļas "Mēģinājums " 22.-24.§; trešās nodaļas "Izdarīšana un līdzdalība " 
25.-31,1; trešās sadaļas "Nodarījuma juridiskās sekas" trešās nodaļas 
"Soda noteikšana vairāku noziedzīgu nodarījumu gadījumā"52.-53.§ un 
sestās nodaļas "Labošanas uri drošības līdzekli" 66. §. Austrijas KK pirmās 
sadaļas "Vispārīgie noteikumi" 1.-16. §; otrās sadaļas "Noziedzīgu 
nodarījumu klasifikācija" 17.§; trešās sadaļas "Sodi, labuma izņemšana, 
priekšmetu konfiskācija un preventīvie līdzekļi" 28.§; septītās sadaļas 
"Likuma darbības sfēra" 61.-65.§; astotās sadaļas "Jēdzienu definīcija" 
74.§. Šveices KK pirmās grāmatas "Vispārīgie noteikumi" pirmās daļas 
"Noziegumi un kriminālpārkāpumi" pirmās sadaļas "Krimināl-likuma 
darbības sfēra" 1.-8.pants; otrās sadaļas "Sodāmība" 9.-26.pants; trešās 
sadaļas "Sodi, drošības un citi līdzekļi" otrās nodaļas "Soda noteikšana" 
67.-68.pants; ceturtās sadaļas "Nepilngadīgie" pirmās nodaļas "Bērni" 
82.pants; otrās nodaļas "Pusaudži" 89.pants; trešās nodaļas "Jaunieši" 
100.pants; otrās daļas "Pārkāpumi" 101.-104. un 108.pants. 

Noziedzīga nodarījuma jēdziens dots KL 6.panta pirmajā daļā - par 
noziedzīgu nodarījumu atzīstams ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības 
izdarīts nodarījums (darbība vai bezdarbība), kas paredzēts Krimināl
likumā un par kura izdarīšanu draud kriminālsods. Salīdzināmajos 
krimināllikumos noziedzīga nodarījuma jēdziens formulēts nedaudz 
šaurāk - nav norādes uz vainīgā subjektīvo attieksmi pret nodarījumu, 
taču tāpat satur kriminālsodāma nodarījuma formālā jēdziena kritērijus 
- norādi uz krimināllikumā paredzētu nodarījumu un sodāmību. Līdz 
ar to šo valstu krimināltiesībās netiek pieļauta analoģijas principa 
realizēšana. 

Vācijas KK nodarījuma jēdziena pazīmes kopumā satur divi paragrāfi. 
Vācijas KK l l .§ pirmās daļas 5.punktā teikts, ka prettiesisks nodarījums 
ir tikai tāds, ar kuru tiek realizēts krimināllikumā paredzētais nodarījuma 
sastāvs, savukārt l.§ norādīts, ka nodarījums var tikt sodīts tikai tad, ja 
sodāmība bijusi ar likumu noteikta iepriekš. Vācijas KK 13.§ reglamentē 
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albildību par bezdarbību: kurš, pieļaujot bezdarbību, nenovērš sekas, 
kas attiecas uz krimināllikumā paredzētā nodarījuma sastāvu, ir sodāmas 
saskaņā ar šo likumu tikai tad, ja viņam juridiski bijis pienākums 
nepieļaut seku iestāšanos, un ja bezdarbība atbilst likumā paredzētajam 
in(darījuma sastāvam, kuru realizē ar darbību. 

Austrijas KK l.§ teikts, ka sodu vai preventīvu līdzekli var noteikt tikai 
par tādu nodarījumu, tieši par kuru likumdevējs ir noteicis soda 
ļiutlraudējumu. 

Šveices KK l.§ satur norādi, ka sodāms ir tikai tas, kurš izdara 
noziegumu, kas tieši aizliegts ar likumu, piedraudot ar sodu. 

Nedaudz citādāk par bezdarbības sodāmību teikts Austrijas KK 2.§-ja 
likums paredz sodu par noteikta noziedzīga rezultāta sasniegšanu, tad 
i n lams arī tas, kurš nav veicis nekādas darbības, lai novērstu šo rezultātu, 

ķ saskaņā ar viņam uzliktajām saistībām tam bijis pienākums rīkoties, 
Ln aizsargātu tiesisko kārtību. Šādā gadījumā bezdarbība, kas nav 
novērsusi noziedzīgo rezultātu, tiek pielīdzināta nozieguma sastāvam, 
kas izdarīts ar darbību. 

KI. un Šveices KK nav iekļautas normas, kas reglamentētu bezdarbības 
li idāmību. 

\ lēnīgi KL 6.panta otrā daļa satur norādi par to, ka par noziedzīgu nav 
ai /.islams nodarījums (darbība vai bezdarbība), kam ir Krimināllikumā 
l M i r d z ē t a nodarījuma sastāva pazīmes, bet kas izdarīts kriminālatbildību 
i Jēdzošos apstākļos (KL I I I nodaļa - "Apstākļi, kas izslēdz 
I inninālatbildību"). 

Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija paredzēta visos salīdzināmajos 
l ināllikumos. Saskaņā ar KL 7.pantu noziedzīgi nodarījumi ir 
l riminālpārkāpumi un noziegumi. Savukārt noziegumi tiek iedalīti 
ŗnti ak smagos, smagos un sevišķi smagos noziegumos. Krimināl-
I M I kāpums ir nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības 
ai ņemšana uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem, vai vieglāks sods. 

i i ak smags nodarījums ir tīšs nodarījums, par kuru paredzēta brīvības 
un mšana uz laiku, ilgāku par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem 
nliem, kā arī nodarījums, kas izdarīts aiz neuzmanības un par kuru 

likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par diviem gadiem, 
iri īgs noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta 
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brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par pieciem gadiem, bet ne ilgāku 
par desmit gadiem. Sevišķi smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru 
likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par desmit gadiem, 
mūža ieslodzījums vai nāves sods. 

Vācijas KK noziedzīgi nodarījumi ir sadalīti noziegumos (Verbrechen) 
un kriminālpārkāpumos (Vergehen). Saskaņā ar Vācijas KK 12.§ 
noziegumi ir prettiesiski nodarījumi, par kuru izdarīšanu kā minimālais 
sods paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no viena gada un vairāk. 
Kriminālpārkāpumi ir prettiesiski nodarījumi, par kuru izdarīšanu sods 
ir brīvības atņemšana uz īsāku laiku vai naudas sods. īpaša piebilde ir 
ietverta 12.§ trešajā daļā, kurā teikts, ka vispārīgās daļas priekšrakstos 
paredzētie pastiprinošie vai mīkstinošie apstākļi, kas noteikti īpaši 
smagiem vai mazāk smagiem gadījumiem, klasificējot nodarījumus, 
netiek ņemti vērā. Pārējos salīdzināmajos krimināllikumos tāda satura 
norma nav ietverta, bet tas nenozīmē, ka minētais jautājums šo valstu 
krimināltiesībās būtu risināts citādāk. 

Arī Austrijas KK izšķir noziegumus un kriminālpārkāpumus. Saskaņā 
ar Austrijas KK 17.§ noziegumi ir tīši nodarījumi, kuri sodāmi ar brīvības 
atņemšanu uz mūžu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par trim 
gadiem. Visi pārējie noziedzīgie nodarījumi ir kriminālpārkāpumi. 

Atbilstoši Šveices KK 9.pantam noziegums ir noziedzīgs nodarījums, 
kas sodāms ar katorgas cietumu. Šveices KK tiek reglamentēti divu veidu 
pārkāpumi - kriminālpārkāpumi un pārkāpumi. Krimināl-pārkāpums 
ir nodarījums, kas sodāms ar cietumu kā smagāko sodu. Pārkāpums ir 
noziedzīgs nodarījums, kas sodāms ar arestu vai ar naudas sodu vai tikai 
ar naudas sodu (Šveices KK 101.pants). Uz pārkāpumiem attiecas 
Šveices KK Vispārīgās daļas noteikumi, ievērojot šā likuma otrajā daļā 
"Pārkāpumi" minētās atšķirības (Šveices KK 102.pants). 

Vaina kā noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas subjektīvā 
attieksme pret viņas izdarīto prettiesisko darbību vai bezdarbību, 
kaitīgajām sekām un cēloņsakarību tiek r e g l a m e n t ē t a visos 
salīdzināmajos krimināllikumos. 

Saskaņā ar KL 8.panta pirmo daļu par vainīgu noziedzīgā nodarījumā 
atzīstama tikai persona, kura to izdarījusi ar nodomu vai aiz 
neuzmanības. Tikai KL satur norādi par to, ka, nosakot noziedzīgo 
nodarījumu izdarījušās personas vainas formu, jākonstatē šīs personas 
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i iIn.ka attieksme pret noziedzīga nodarījuma visām objektīvajām 
i lēm (KL 8.panta otrā daļa). Šajā noteikumā ietverta doma, ka 

I I iii!1.;! subjektīvā attieksme pret atsevišķām nodarījuma objektīvās 
pUNCS pazīmēm, piemēram, pret darbību (pārkāpumu) un sekām, 
pirmajām un otrajām sekām u.tml. var būt atšķirīga, taču kopumā viņas 
Llbjcktīvā attieksme pret nodarījumu izpaužas tikai nodoma vai 
i uzmanības formā, kā tas paredzēts KL9.un 10.pantā. 

i I ''.pants nosaka, ka noziedzīgais nodarījums atzīstams par izdarītu 
ai nodomu (tīši), ja persona, kura to izdarījusi, ir paredzējusi nodarījuma 
•.i• kas un vēlējusies tās (tiešs nodoms) vai, kaut arī šīs sekas nav vēlējusies, 
tomēr apzināti pieļāvusi to iestāšanos (netiešs nodoms). 10.pantā teikts, 
i i noziedzīgais nodarījums atzīstams par izdarītu aiz neuzmanības, ja 
i 1 1 >na, kas to izdarījusi, ir paredzējusi savas darbības vai bezdarbības 
I 1.11 iestāšanās iespēju, tomēr vieglprātīgi paļāvusies, ka tās varēs novērst 
i noziedzīga pašpaļāvība), vai arī nav paredzējusi šādu seku iestāšanās 
|M| ' e j u , kaut gan pēc nodarījuma konkrētajiem apstākļiem tai vajadzēja 
nn la varēja tās paredzēt (noziedzīga nevērība). Tikai KL satur 
nosacī jumu, ka šajā likumā paredzētais nodarījums nav krimināli 
|i II lams, ja persona neparedzēja, tai nevajadzēja un tā nevarēja paredzēt 
lavas darbības vai bezdarbības seku iestāšanās iespēju (KL 10.panta 
Otrā daļa). 

Vācijas KK 15.§ satur īsu norādi par to, ka sodāma tikai tīša darbība, ja 
likums tieši neparedz sodu par neuzmanīgu darbību. Šo divu vainas 
loi mu saturs Vācijas KK Vispārīgajā daļā netiek dots. 

Austrijas KK 4.§ nosaka, ka nav soda bez vainas, tas ir, sodāms tikai tas, 
l 111 s prettiesiskas darbības izdara vainīgi. Austrijas KK atklāj arī vainas 

ļ i m u , izdalot iepriekšēju nodomu un atklājot jēdziena "apzināti" saturu 
(Austrijas KK 5.§). Ar nodomu rīkojas ikviens, kurš faktiski vēlas realizēt 
nodarījumu, kas saskaņā ar likumu atbilst noziedzīgam nodarījumam; 
ai to pietiek, lai noziedznieks nopietni apsvērtu tā realizēšanas iespēju 
un samierinātos ar to. Noziedznieks rīkojas ar iepriekšēju nodomu, ja 
I ia redz nodarījuma faktiskās puses realizēšanu vai rezultāta sasniegšanu, 
kas noteikti likumā kā noziedzīgs nodarījums. Noziedznieks rīkojas 
apzināti, ja viņš nevis vienkārši paredz nodarījuma faktiskās puses 
realizēšanas vai rezultāta iestāšanās iespēju, bet arī uzskata kā pašu par 
ifevi saprotamu to realizēšanu vai iestāšanos. Austrijas KK 6.§ nosaka, 
ka neuzmanīgi rīkojas ikviens, kurš neizrāda pietiekamu piesardzību, 
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ko viņam vajadzēja izrādīt noteiktos apstākļos, viņš varēja to izdarīt 
savu garīgo un fizisko īpašību dēļ un tāpēc tādu piesardzību no viņa 
varēja prasīt, kaut arī viņš neapzinās, ka realizē nodarījumu, kas saskaņā 
ar likumu atbilst noziegumam. Šā panta otrajā daļā teikts, ka neuzmanīgi 
rīkojas arī tas, kurš uzskata par iespējamu tāda nodarījuma izdarīšanu, 
kaut arī nevēlas to izdarīt. Austrijas KK 7.§ satur norādi, ka sodāms 
tikai tīšs nodarījums, ja likums neparedz citādi. īpaša norāde ietverta 
šā panta otrajā daļā - bargākais sods, kāds paredzēts sakarā ar 
nodarījuma īpašajām sekām, tiek noteikts noziedz-niekam tikai tad, ja 
viņš tās izraisījis vismaz aiz neuzmanības. 

Šveices KK vainas saturs divās tās formās atklāts 18.pantā. Tajā teikts: 
ja likums tieši nenosaka citādi, tad sodāms ir tikai tas, kurš noziegumu 
vai pārkāpumu ir izdarījis tīši. Šā panta otrajā daļā skaidrots, ka tīši 
noziegumu vai pārkāpumu izdara tas, kurš noziedzīgu nodarījumu 
realizē, paužot apziņu un gribu. Ja noziedzīgais nodarījums izdarīts tādā 
veidā, ka persona, pretrunā ar pienākumu, izrādītās nepiesardzības dēļ 
nav aprēķinājusi savas noziedzīgās uzvedības sekas un nav ņēmusi tās 
vērā, viņa izdara noziegumu vai pārkāpumu aiz neuzmanības. 
Nepiesardzība ir pre t runā ar pienākumu, ja persona neievēro 
piesardzības līdzekļus, kurus viņai vajadzēja ievērot, ņemot vērā 
apstākļus vai viņas personiskās attiecības (Šveices KK 18.panta trešā 
daļa). 

Izņemot KL, visos salīdzināmajos krimināllikumos ir normas, kurās 
risināti faktiskās un juridiskās kļūdas gadījumi. 

Vācijas KK 16.§ ir runa par kļūdu faktiskajos apstākļos: kurš, izdarot 
nodarījumu, nezina par apstākļiem, kas attiecas uz likumā paredzēto 
nodarījuma sastāvu, tas nedarbojas tīši. Pie tam sodāmība par 
nodarījumu, kas izdarīts aiz neuzmanības, paliek bez izmaiņām. Kurš, 
izdarot nodarījumu, kļūdaini uztver apstākļus par tādiem, kas attiektos 
uz nodarījuma sastāvu, kuru paredz mīkstāks likums, var tikt sodīts par 
tīšu nodarījumu tikai saskaņā ar mīkstāko likumu. 

Atbilstoši Austrijas KK 8.§ ikviens, kurš kļūdaini uztver lietas apstākļus, 
uzskatot, ka rīcības prettiesiskums tiek izslēgts, nav sodāms par tīša 
nodarījuma izdarīšanu. Viņš var tikt sodīts par nodarījuma izdarīšanu 
aiz neuzmanības, ja viņa maldīšanās ir balstīta uz neuzmanību, un šāds 
neuzmanīgs nodarījums ir aizliegts. Ja kļūdīšanās nav attaisnojama, tad 
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IK «sakāms sods, kas paredzēts par tīšu nodarījumu, ja persona rīkojusies 
i i i : ja viņa rīkojusies neuzmanīgi - nosakāms sods, kas paredzēts par 
nodarījumu aiz neuzmanības. 

Šveices KK 19.pantā teikts - ja persona rīkojas kļūdaina priekšstata 
par lietas apstākļiem rezultātā, tiesa notiesā personu par nodarījuma 
Izdarīšanu, traktējot lietas apstākļus tā, kā viņa tos bija iztēlojusies. Ja 
persona varēja izvairīties no kļūdas, veicot nepieciešamos piesardzības 
I >asakumus, viņa tiek sodīta par neuzmanīgu noziedzīgu nodarījumu, ja 
par tādu draud sods. 

laskaņā ar Vācijas KK 17.§ (kļūda aizliegumā), ja personai, kura izdara 
nodarījumu, nav sapratnes par to, ka viņa rīkojas prettiesiski, tad viņa 
II kojas bez vainas, gan ar nosacījumu, ka tā nevarēja izvairīties no tādas 
kļūdas. Ja viņa varēja izvairīties no tādas kļūdas, tad sods tai var tikt 
mīkstināts. 

.Austrijas KK 9.§ ir runa par juridisko kļūdu - ikviens, kurš neapzinās 
nodarījuma prettiesiskumu sakarā ar nepareizu likuma tulkošanu, 
11 kojas bez vainas, ja nav bijis iespējams izvairīties no šīs kļūdas. Kļūda 
tiesībās nav attaisnojama, ja nodarījuma prettiesiskums bijis viegli 
saprotams gan personai, kas izdarījusi nodarījumu, gan jebkuram citam, 
vai kad persona nav iepazinusies ar priekšrakstiem, kaut arī viņai bijis 
I di nākums to izdarīt sakarā ar savas nodarbošanās specifiku vai sakarā 
II citiem apstākļiem. Ja kļūdīšanās nav attaisnojama, tad nosakāms sods 
I MI tīšu nodarījumu, ja persona rīkojusies tīši; ja viņa rīkojusies neuzma
n i ! 1 ! - nosakāms sods, kas paredzēts par nodarījumu aiz neuzmanības. 

Kļūdas aizliegumā sekas reglamentē Šveices KK 2().pants-ja persona, 
I N i a izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, vadījusies no pietiekama pamata 
In uzskatītu, ka viņa rīkojusies tiesiski, tiesa pēc sava ieskata tai var 
mīkstināt sodu vai atbrīvot no soda. 

Par kļūdu un tās ietekmi uz vainu Latvijas krimināltiesībās sk. Krastiņš 
U. Noziedzīgs nodarījums - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000. 1 1 2 -
I M.lpp. 

I i/iskas personas kā noziedzīga nodarījuma subjekta atbildība noteikta 
līdzīgi visos analizējamos krimināllikumos, taču jautājums par vecumu, 
no kura iestājas kriminālatbildība, risināts nedaudz atšķirīgi. 
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Saskaņā ar KL 11.pantu vecums, no kura iestājas kriminālatbildība, 
traktēts šādā veidā: pie kriminālatbildības saucama fiziska persona, kura 
līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi četrpadsmit 
gadu vecumu. Persona, kura šādu vecumu nav sasniegusi, ir mazgadīga 
un pie kriminālatbildības nav saucama. 

Vācijas KK 19.§ teikts, ka nepieskaitāms ir tas, kurš, izdarot nodarījumu, 
vēl nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu. Tas nozīmē, ka bērnu līdz 
četrpadsmit gadu vecumam par izdarīto noziedzīgo nodarījumu nesauc 
pie kriminālatbildības. 

Austrijas KK nav tiešas norādes uz vecumu, no kura iestājas krimināl
atbildība, bet 74.§ pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka mazgadīgais ir 
tas, kurš vēl nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu. Prczumējams, ka 
tā ir vecuma robeža saukšanai pie kriminālatbildības. 

Saskaņā ar Šveices KK 82.panta pirmo daļu bērnam, kurš nav sasniedzis 
septiņu gadu vecumu, šis likums nav piemērojams. Šā panta otrajā daļā 
noteikts, ka gadījumos, kad bērns jau sasniedzis septiņu gadu vecumu, 
bet vēl nav sasniedzis piecpadsmit gadu vecumu, un izdara saskaņā ar 
šo likumu sodāmu nodarījumu, viņam piemēro īpašu apstākļu 
noskaidrošanas kārtību un īpašus ietekmēšanas līdzekļus, kas paredzēti 
Šveices KK 83.-88.pantā. īpaši atbildības noteikumi attiecas arī uz 
pusaudžiem, kuri jau sasnieguši piecpadsmit gadu vecumu, bet vēl nav 
sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu, un izdarījuši krimināllikumā 
paredzētu sodāmu darbību (Šveices KK 89.pants). Jauniešiem vecumā 
no astoņpadsmit gadiem, bet kuri vēl nav sasnieguši divdesmit piecu 
gadu vecumu, piemēro vispārējos kriminālatbildības nosacījumus ar 
dažiem izņēmumiem (Šveices KK 100.pants). Par salīdzināmajos 
krimināllikumos paredzētajām atbildības īpatnībām vairāk, analizējot 
nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības. 

Nepieskaitāmības institūts pastāv visos analizējamos krimināllikumos. 
Atbilstoši KL 13.pantam pie kriminālatbildības nav saucama persona, 
kura nodarījuma izdarīšanas laikā atradusies nepieskaitāmības stāvoklī, 
tas ir, psihisko traucējumu vai garīgās atpalicības dēļ viņa nav varējusi 
saprast savu darbību vai to vadīt. Šā panta otrajā daļā pateikts, ka 
personai, kura atzīta par nepieskaitāmu, tiesa piemēro Krimināllikumā 
paredzētos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus (KL68.-69.pants). 
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\ ftcijas KK 20.§ plašāk uzskaitīti psihiskie traucējumi, kas liecina par 
Dtrsonas nepieskaitāmību, norādot tieši uz vainas neesamību tādā 
gadījumā. Tātad - bez vainas darbojas tas, kurš, izdarot nodarījumu, 
slimīga psihiska traucējuma, dziļa apziņas traucējuma, plānprātības vai 
6itu smagu psihisku noviržu dēļ nespēj apzināties sava nodarījuma 
prettiesiskumu vai rīkoties saskaņā ar šādu apzināšanos. 

I ul/īgi nepieskaitāmība formulēta Austrijas KK 11 .§ un Šveices KK 
Ki. pantā. 

Saskaņā ar KL 14.pantu ierobežota pieskaitāmība ir gadījumos, kad 
persona noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā psihisko traucējumu 
Vai garīgas atpalicības dēļ nav bijusi spējīga visā pilnībā saprast savu 
darbību vai to vadīt. Šādai personai atkarībā no nodarījuma konkrēta-
ļlem apstākļiem tiesa var mīkstināt piespriežamo sodu vai šo personu 
atbrīvot no soda. Personai, kura atzīta par ierobežoti pieskaitāmu, tiesa 
piemēro KL 70.pantā paredzētos medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļus. 

Vācijas KK 21.§ ir runa par soda mīkstināšanu, ja personas spēja 
apzināties sava nodarījuma prettiesiskumu vai rīkoties saskaņā ar šādu 
apzināšanos, pastāvot vienam no 20.§ minētajiem apstākļiem, ir būtiski 
amazināta. 

Austrijas KK nav īpašas normas par ierobežotu pieskaitāmību. 

Šveices KK 11.pants veltīts ierobežotai pieskaitāmībai, un tas ir pamats 
soda mīkstināšanai saskaņā ar Šveices KK66.pantu. Šveices KK 12.pants 
paredz izņēmumu no nepieskaitāmības vai ierobežotas nepieskaitāmības 
10. un 11.pantā paredzētajām juridiskajām sekām, ja persona pati 
novedusi sevi pie smaga traucējuma vai apziņas aptumšošanās stāvokļa, 
lai ar nodomu tādā stāvoklī izdarītu noziedzīgu nodarījumu. 

KL nav paredzēta juridisko personu kriminālatbildība. Atbilstoši KL 
12.pantam ("Fiziskās personas kā juridiskās personas pārstāvja 
atbildība") juridiskās personas lietā atbild tā fiziskā persona, kura 
nodarījumu izdarījusi, rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās 
I iersonas koleģiālās institūcijas loceklis, balstoties uz tiesībām pārstāvēt 
juridisko personu, darboties tās uzdevumā vai pieņemt lēmumus 
juridiskās personas vārdā, vai īstenojot kontroli juridiskās personas 
Ietvaros, vai būdama juridiskās personas dienestā (šā panta pirmā dala). 
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KL 12.panta otrajā daļā teikts, ka juridiskām personām, kuras nav 
publ isko tiesību jur idiskās personas, var p iemērot p iespiedu 
ietekmēšanas līdzekļus, kas norādīti šā likuma VIII 1 nodaļā -
"Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas 
līdzekļi". KL 70.' panta otrajā daļā īpaši uzsvērts, ka juridiskai personai 
piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi neattiecas uz valsti, 
pašvaldībām un citām publisko tiesību juridiskām personām. 

Saskaņā ar KL 70.' panta pirmo daļu par KL Sevišķajā daļā paredzēto 
noziedzīgo nodarījumu juridiskai personai var piemērot piespiedu 
ietekmēšanas līdzekli, ja noziedzīgo nodarījumu juridiskās personas 
interesēs ir izdarījusi fiziskā persona atbilstoši šā likuma 12.panta pirmās 
daļas nosacījumiem. 

KL 70.2 panta pirmajā un otrajā daļā norādīti juridiskai personai 
piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi: 1) likvidācija; 2) tiesību 
ierobežošana; 3) mantas konfiskācija; 4) naudas piedziņa; 5) kaitējuma 
atlīdzināšana. 

Šā KL panta turpmākajās daļās paredzēti piespiedu ietekmēšanas 
līdzekļu piemērošanas nosacījumi, kas attiecas uz ietekmēšanas līdzekļu 
savstarpējo saistību atkarībā no nodarījuma smaguma. Piemēram, par 
kriminālpārkāpumiem var piemērot tikai naudas piedziņu; kaitējuma 
atlīdzināšanu juridiskai personai var piemērot kā papildu piespiedu 
līdzekli, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ir radīts būtisks kaitējums 
vai iestājušās smagas sekas. 

Krimināllikuma VIII 1 nodaļas turpmākajos pantos formulēta katra 
juridiskām personām piemērojamā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa jēga 
un reglamentēti to piemērošanas konkrēti nosacījumi ( K . L ' 7 0 . 3 -
70.7 pants). 

Juridiskām personām piemērojamo piespiedu ietekmēšanas līdzekļu 
vispārējie nosacījumi ietverti KL70.8 pantā, piemēram, kādus apstākļus 
tiesa ņem vērā, nosakot juridiskai personai piespiedu ietekmēšanas 
līdzekli. Šā panta pēdējā daļā pateikts, ka piespiedu ietekmēšanas līdzek
ļus juridiskām personām tiesa var piemērot pēc prokurora ierosinājuma. 

Tik plašā veidā Vācijas KK un Austrijas KK juridiskajām personām 
piemērojamie krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi nav 
reglamentēti. 

26 

3. Noziedzīgs nodarījums 

lomēr Austrijas KK Vispārīgajā daļā ir norma, kurā pieminēta juridiskā 
persona, gan tikai saistībā ar nepamatotu labuma iegūšanu. Saskaņā ar 
Austrijas KK 20.§ ceturto daļu tam, kurš ir bagātinājies citas personas 
izdarīta nodarījuma rezultātā, kas aizliegts, piedraudot ar sodu, vai tieši 
un nelikumīgi bagātinājies uz mantisko labumu rēķina, kas iegūti, izdarot 
8o nodarī jumu, piespr iežama naudas summas nomaksa tādas 
bagātināšanās apmērā. Ja bagātinājusies juridiska persona vai sabiedrība, 
lām tāpat piespriežama naudas summas nomaksa. 

No Vācijas KK 14.§ "Darbības par citu" satura izriet, ka noziedzīgam 
nodarījumam atbilstošu darbību var izdarīt vai bezdarbību pieļaut arī 
juridiska persona, tomēr par to atbild juridiskās personas pilnvarota 
institūcija vai šādas institūcijas loceklis, tirdznieciskās organizācijas 
pilnvarotais loceklis vai cits likumiskais pārstāvis. 

1 .īdzīga satura norma ietverta arī Šveices KK Sevišķās daļas 172.pantā. 
Šveices KK 326.pants paredz atbildības piemērošanu naudas soda veidā 
juridiskām personām, tirdzniecības apvienībām un firmām, kuru 
dibinātājs ir viena persona, ja 323-325.pantā paredzētajos gadījumos 
kāds rīkojas kā juridiskās personas institūcija vai tās loceklis, kā juridiskās 
personas vai sabiedrības darbinieks, kuram piemīt patstāvīgas pilnvaras 
pieņemt lēmumus savas darbības sfērā, vai, kaut arī nebūdama 
institūcija, tās loceklis vai darbinieks, bet viņš ir faktiskais juridiskās 
personas vai sabiedrības vadītājs. 

Noziedzīga nodarījuma stadijas atspoguļotas visos analizējamos 
krimināllikumos. Jāatzīmē gan, ka tikai KL dota pabeigta nodarījuma 
definīcija, KL 15.panta pirmajā daļā teikts, ka par pabeigtu atzīstams 
noziedzīgs nodarījums, ja tam ir visas šajā likumā paredzētās noziedzīga 
nodarījuma sastāva pazīmes. Tāpat tikai KL 15.panta otrajā daļā ir norā
de uz sagatavošanos noziegumam un nozieguma mēģinājumu kā nozie
dzīga nodarījuma stadijām atšķirībā no pabeigta nodarījuma. Saskaņā 
ar KL 15.panta trešo daļu par sagatavošanos noziegumam atzīstama 
līdzekļu vai rīku sameklēšana vai pielāgošana vai citāda tīša labvēlīgu 
apstākļu radīšana tīša nozieguma izdarīšanai, ja turklāt tas nav turpināts 
no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Kriminālatbildība iestājas tikai 
par sagatavošanos smagam vai sevišķi smagam noziegumam. 

Citu salīdzināmo krimināllikumu Vispārīgajās daļās sagatavošanās 
noziedzīgam nodarījumam kā nodarījuma stadija netiek reglamentēta. 
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Taču krimināllikumu Sevišķajās daļās atrodam norādi uz sagatavošanos 
noziedzīgam nodarījumam, taču saistībā ar konkrētiem noziegumiem. 

Piemēram, Šveices KK 260.bis pantā "Sodāmas sagatavojošas darbības" 
teikts, ka ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar 
ieslodzījumu cietumā sodāms tas, kurš mērķtiecīgi veic noteiktas 
tehniskas vai organizatoriskas darbības, kas pēc sava veida un apjoma 
liecina par to, ka persona gatavojas izdarīt vienu no šādiem noziedzīgiem 
nodarījumiem: slepkavību (111.pants); smagu slepkavību (112.pants); 
smagu miesas bojājumu (132.pants); laupīšanu (139.pants); nelikumīgu 
brīvības atņemšanu un nolaupīšanu (183.pants); ķīlnieku sagrābšanu 
(185.pants) un dedzināšanu (221.pants). Pieļauta tiek labprātīga 
atteikšanās no nozieguma izdarīšanas līdz galam, jo Šveices KK 260.bis 
pants satur norādi: ja persona pēc savas iniciatīvas neveic sagatavojošās 
darbības līdz galam, viņa nav sodāma. 

Vācijas KK Sevišķajā daļā paredzēta atbildība par gatavošanos dzimtenes 
nodevībai (83.§), par sagatavojošām darbībām, kas vērstas uz valsts 
noslēpuma iegūšanu (Vācijas KK96.§ pirmā daļa) un par sagatavošanos 
naudas vai maksas zīmju viltošanai (Vācijas KK 149.§). 

Austrijas KK Sevišķās daļas 175.§ paredzēta atbildība par nozieguma 
sagatavošanu, izmantojot atomenerģiju, jonizējošo starojumu vai sprāgs
tvielas; 227.§ - par sagatavošanos oficiālu dokumentu viltošanai u.c. 

Atbilstoši KL 15.panta ceturtajai daļai par nozieguma mēģinājumu atzīs
tama apzināta darbība (bezdarbība), kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, 
ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu 
dēļ. Par mēģinājumu izdarīt kriminālpārkāpumu persona nav saucama 
pie kriminālatbildības (KL 15.panta sestā daļa). 

Vācijas KK 22.§ dota mēģinājuma jēdziena definīcija: sodāma 
nodarījuma mēģinājumu izdara tas, kurš atbilstoši savam priekšstatam 
par nodarījumu tieši uzsāk nodarījuma sastāva realizēšanu. Nozieguma 
mēģinājums ir sodāms vienmēr, bet pārkāpuma mēģinājums sodāms 
tikai tad, kad to tieši paredz likums (Vācijas KK 23.§ pirmā daļa). Šā 
paragrāfa trešajā daļā runāts par gadījumu, kad persona acīmredzamas 
neizpratnes dēļ nav apzinājusies, ka mēģinājuma objekta veida dēļ, pret 
kuru ir vērsts apdraudējums, vai līdzekļa dēļ, ar kura palīdzību jārealizē 
nodarījums, vispār nevarēja novest nodarījumu pie tā pabeigšanas. Šādā 
gadījumā tiesa var atteikties no soda vai pēc sava ieskata sodu mīkstināt. 

28 

3. Noziedzīgs nodarījums 

Pastāv vispārējs nosacījums, ka mēģinājums var tikt sodīts vieglāk nekā 
pabeigts nodarījums (Vācijas KK 23.§ otrā daļa). 

Soda noteikšanas nosacījumi par sagatavošanos noziegumam un par 
nozieguma mēģinājumu iekļauti KL 53.pantā (Vispārīgās daļas V nodaļa 
"Soda noteikšana"). 

Austrijas KK nodarījuma mēģinājums traktēts īpatnēji, saistot to ar 
līdzdalību. Saskaņā ar Austrijas KK 15.§ pirmo daļu sods par tīšu rīcību 
kalpo ne tikai kā sankcija par pabeigtu nodarījumu, bet arī par tā 
izdarīšanas mēģinājumu un par jebkādu līdzdalību šajā mēģinājumā. 
Šā paragrāfa otrajā daļā izteikts mēģinājuma saturs: nodarījuma 
mēģinājums ir tad, ja izdarītājs īsteno savu nodomu izdarīt nodarījumu 
vai pamudina citu personu to izdarīt ar darbību, kas notikusi pirms tā 
tiešas izpildīšanas. Pēdējā norāde izriet no 12.§ satura, ka sodāmu 
nodarījumu realizē ne tikai tiešais izdarītājs, bet arī katrs, kurš pamudina 
citu personu izdarīt to vai citādā veidā sekmē nodarījuma izdarīšanu. 
Austrijas KK 15.§ trešā daļa nosaka, ka nodarījuma mēģinājums un 
līdzdalība mēģinājumā nav sodāmi, ja nodarījuma pabeigšana ne pie 
kādiem apstākļiem nav bijusi iespējama sakarā ar personisko īpašību 
vai pazīmju neesamību, kuras likums nosaka personai, kura darbojas, 
vai tās nav nodarījumam vai nozieguma priekšmetam. 

Nodarījuma mēģinājuma stadija Šveices KK reglamentēta samērā plaši, 
lai gan nedod vispārēju nozieguma mēģinājuma jēdzienu. Toties tiek 
izdalīts pabeigts un nepabeigts mēģinājums, kā arī risināts jautājums 
par sodu. Pārkāpuma mēģinājums ir sodāms tikai gadījumos, ja tas tieši 
noteikts likumā. Nepabeigts mēģinājums ir gadījumā, ja persona pēc 
tam, kad viņa uzsākusi nozieguma vai pārkāpuma izdarīšanu, savu 
noziedzīgo rīcību nenoved līdz galam; viņai var sodu mīkstināt (Šveices 
KK 21.panta pirmā daļa). Saskaņā ar Šveices KK 22.panta pirmo daļu, 
ja noziedzīgā rīcība bija novesta līdz galam, bet noziedzīgais rezultāts, 
kas raksturo nozieguma vai pārkāpuma pabeigšanu, nav iestājies, tad ir 
pabeigts mēģinājums. Arī pabeigta mēģinājuma gadījumā personai sodu 
var mīkstināt. īpaša norma veltīta nederīgam mēģinājumam. Šveices 
KK 23.pantā teikts: ja līdzeklim, ar kura palīdzību kāds mēģinājis izdarīt 
noziegumu vai pārkāpumu, vai priekšmetam, pret kuru tas ticis vērsts, 
piemīt tādas īpašības, ka ar tā izmantošanu vai ar vēršanos pret to 
noziedzīgais nodarījums vispār nevarēja tikt izdarīts, tiesnesis pēc sava 
ieskata var sodu mīkstināt. Ja persona rīkojusies gara tumsības dēļ, 
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tiesnesis var viņu vispār atbrīvot no atbildības. Pārkāpuma mēģinājums 
ir sodāms tikai gadījumos, ja tas tieši noteikts likumā (Šveices KK 
104.pants). 

Atšķirībā no analizētajām normām par nepabeigtu noziedzīgu nodarīju
mu KL 15.panta trešajā un ceturtajā daļā īpaši uzsvērts, ka noziegums 
nav turpināts vai pabeigts no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Tādā 
veidā sagatavošanās noziegumam un nozieguma mēģinājums tiek 
uzskatāmi norobežoti no labprātīgas atteikšanās no nozieguma izdarī
šanas līdz galam. 

Labprātīga atteikšanās no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas līdz galam 
reglamentēta KL 16.pantā: labprātīga atteikšanās no noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas ir personas uzsākta noziedzīga nodarījuma 
pilnīga pārtraukšana pēc šīs personas gribas, tai apzinoties, ka pastāv 
iespēja noziedzīgo nodarījumu izdarīt līdz galam. Šā panta otrā daļa 
nosaka, ka persona, kura labprātīgi atteikusies no nozieguma izdarīšanas 
līdz galam, nav saucama pie kriminālatbildības, izņemot gadījumus, kad 
viņas faktiski izdarītajā nodarījumā ir cita noziedzīga nodarījuma sastāva 
pazīmes. Pēdējā norāde nav citos analizētajos krimināllikumos. 

Vācijas KK 24.§ pirmajā daļā teikts, ka par mēģinājumu netiek sodīts 
tas, kurš labprātīgi atteicies no tālākas nodarījuma realizēšanas vai rada 
šķēršļus tā novešanai līdz galam. Ja nodarījums bez personas, kura 
atteikusies, atbalsta tiek pabeigts, tad viņa nav sodāma, ja labprātīgi un 
uzstājīgi likusi šķēršļus tā pabeigšanai. Šā paragrāfa otrajā daļā ir runa 
par labprātīgu atteikšanos, ja nodarījumā piedalījušās vairākas perso
nas. Tādā gadījumā nav sodāms tas, kurš labprātīgi liek šķēršļus tā 
realizēšanai. Taču, laiviņu nesodītu, nepieciešamas viņa labprātīgas un 
nopietnas pūles, lai novērstu nodarījuma izdarīšanu līdz galam, ja 
nodarījums nav pabeigts bez viņa piedalīšanās vai tiek pabeigts neatkarīgi 
no viņa iepriekšējā atbalsta. Vācijas KK 31.§ risināta labprātīga 
atteikšanās no līdzdalības mēģinājuma (30.§): netiek sodīts tas, kurš 
labprātīgi atsakās no mēģinājuma pierunāt citu izdarīt noziegumu un 
novērš pastāvošās iespējamās briesmas, ka cita persona izdarīs 
noziegumu; atsakās no sava nodoma pēc tam, kad jau piekritis 
nozieguma izdarīšanai; vai novērš noziegumu pēc tam, kad viņš vieno j ies 
par tā izdarīšanu vai pieņēmis citas personas piedāvājumu izdarīt 
nodarījumu. Ja nodarījums netiek pabeigts neatkarīgi no personas, kas 
atteikusies no tā izdarīšanas, vai tas tiek izdarīts neatkarīgi no viņas 
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II-|>i iekšējām darbībām, tad, lai viņu nesodītu, pietiek ar šīs personas 
labprātīgām un neatlaidīgām pūlēm šā nodarījuma novēršanai. 

I ulzdalībnieku labprātīgas atteikšanās nosacījumi KL risināti atkarībā 
no viņu lomas nodarījumā. Saskaņā ar KL 20.panta (līdzdalība) devīto 
dftļu organizētāja un uzkūdītāja labprātīga atteikšanās no noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas līdz galam uzskatāma par tādu tikai tajos 
gadījumos, kad viņi savlaicīgi darījuši visu iespējamo, lai novērstu ar 
\ I I Iu līdzdalību iecerētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, un šis 
IK >darījums nav izdarīts. Atbalstītājs nav saucams pie kriminālatbildības, 
ja viņš līdz noziedzīgā nodarījuma uzsākšanai labprātīgi atteicies sniegt 
apsolīto palīdzību. 

Austrijas KK 16.§ teikts, ka izdarītājs nav sodāms par mēģinājumu vai 
līdzdalību tajā, ja viņš labprātīgi atsakās no nodarījuma tālākas 
izdarīšanas vai, ja nodarījumā piedalās vairākas personas, liek šķēršļus 
tam, vai kad viņš labprātīgi novērš rezultātu. Izdarītājs tāpat nav sodāms, 
ja nodarījums nevar notikt vai tā rezultāts nevar iestāties bez viņa 
piedalīšanās, taču viņš, nebūdams par to informēts, labprātīgi un 
neatlaidīgi cenšas kavēt nodarījuma izdarīšanu līdz galam vai novērst 
la rezultātu. 

Saskaņā ar Šveices KK 21.panta otro daļu, ja persona atsakās no 
nepabeigta mēģinājuma, tas ir, ja viņa pēc savas iniciatīvas nerealizē 
noziedzīgo rīcību līdz galam, tiesnesis var vispār atteikties no soda 
noteikšanas par mēģinājumu. Pabeigts mēģinājums tiek saistīts ar 
nožēlošanu. Šveices KK 22.panta otrajā daļā teikts: ja persona pēc savas 
iniciatīvas sekmēja noziedzīga rezultāta neiestāšanos vai novērsa tā 
Iestāšanos, tiesnesis pēc sava ieskata sodu var mīkstināt. 

Līdzdalības institūts reglamentēts visos salīdzināmajos krimināl
likumos, taču tā saturs ir diezgan atšķirīgs jautājumā par dalību un 
līdzdalību. 

KL Vispārīgajā daļā dalība un līdzdalība tiek nodalītas: divu vai vairāku 
personu kopīga apzināta piedalīšanās tīša noziedzīga nodarījuma 
Izdarīšanā ir dalība vai līdzdalība (KL 18.pants). Saskaņā ar KL 19.pantu 
par dalību (līdzizdarīšanu) uzskatāma apzināta noziedzīga darbība, ar 
kuru tīšu noziedzīgu nodarījumu kopīgi, to apzinoties, tieši izdarījušas 
divas vai vairākas personas, tas ir, grupa. Katra no šīm personām ir 
noziedzīgā nodarījuma dalībnieks (līdzizdarītājs). Par izdarītāju runāts 
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KL 17.pantā: par noziedzīga nodarījuma izdarītāju uzskatāma persona, 
kas noziedzīgo nodarījumu pati tieši izdarījusi vai tā izdarīšanā izmanto
jusi citu personu, kura saskaņā ar šā likuma nosacījumiem nav saucama 
pie kriminālatbildības. 

Dalības formas, izņemot KL 21.pantu (organizēta grupa), salīdzināmo 
krimināllikumu Vispārīgajās daļās nav reglamentētas. Tas tomēr 
nenozīmē, ka par noziedzīgajiem grupējumiem un to sastāvā izdarītajiem 
nodarījumiem atbildības jautājumi šajos likumos nebūtu risināti līdzīgi 
kā KL Sevišķajā daļā: banda (KL 224.pants), noziedzīga organizācija 
(KL 89.' pants). Piemēram, Vācijas KK Sevišķās daļas 127.§ minēta 
bruņota grupa; 129.§ - ir runa par noziedzīgu apvienību; 129.a§ - par 
teroristisku organizāciju. 

Šveices KK Vispārīgās daļas 260.ter pantā tiek minēta noziedzīga 
organizācija; 305.bis panta otrās daļas b punktā - banda. 

Vācijas KK Vispārīgās daļas otrās sadaļas "Nodarījums" trešās nodaļas 
nosaukums "Izdarīšana (Täterschaft - U.K.) un līdzdalība (Teilnahme -
U.K./' liecina par izdarītāja (Täter) nošķiršanu no pārējām noziedzīgo 
nodarījumu izdarījušām personām (Teilnehmer). Vācijas KK 25.§ teikts, 
ka kā izdarītājs tiek sodīts tas, kurš noziedzīgo nodarījumu izdara pats 
vai izmantojis citu personu; ja noziedzīgo nodarījumu kopīgi izdara 
vairākas personas, tad katrs tiek sodīts kā izdarītājs (līdzizdarītājs). 
Atsevišķos paragrāfos ir runa par uzkūdīšanu un atbalstīšanu (Vācijas 
KK 26.un 27.§). 

Austrijas KK 12.§ minēti gan tiešais izdarītājs, gan uzkūdītājs un 
atbalstītājs, bet visi viņi tiek uzskatīti par nodarījuma izdarītājiem: 
sodāmu nodarījumu izdara ne tikai tiešais izdarītājs, bet arī katrs, kurš 
pamudina citu personu izdarīt nodarījumu vai citādā veidā sekmē tā 
izdarīšanu. Līdzdalībnieku jēdziens netiek dots; vienīgi 13.§ satur 
nosacījumu: ja nodarījuma izdarīšanā piedalījušās vairākas personas, 
tad katrai no viņām jāsaņem sods savas vainas robežās. 

Šveices KK ir runa par līdzdalību, un kā līdzdalības veidi minēti 
uzkūdīšana un atbalstīšana (Šveices KK 24.un 25.pants). 

No analizējamiem krimināllikumiem vienīgi KL 20.panta pirmajā daļā 
dots izvērsts līdzdalības jēdziens: par līdzdalību uzskatāma apzināta 
darbība vai bezdarbība, ar kuru persona (līdzdalībnieks) kopīgi ar citu 
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pei sonu (izdarītāju) piedalījusies tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, 
bel pati nav bijusi tā tiešā izdarītājā. Noziedzīga nodarījuma līdz
dalībnieki ir organizētāji, uzkūdītāji un atbalstītāji. 

Organizētājs kā persona, kura noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
Organizējusi vai vadījusi (KL 20.panta otrā daļa), arī paredzēts tikai KL 
Vispārīgajā daļā. 

'lāču teiktais nenozīmē, ka salīdzināmo krimināllikumu Sevišķajā daļā 
nav normu, kurās paredzēta kriminālatbildība par organizatoriska 
rakstura darbībām. Ta Vācijas KK Sevišķās daļas 129.§ pirmajā daļā 
paredzēta atbildība par organizatoriskām darbībām ar mērķi izveidot 
noziedzīgu apvienību. Vācijas KK 129.a§ noteikta atbildība par 
teroristiskas apvienības radīšanu. 

Saskaņā ar KL20.panta trešo daļu par uzkūdītāju uzskatāma persona, 
kura pamudinājusi citu personu izdarīt noziedzīgu nodarījumu. 

Vācijas KK 26.§ teikts, ka tāpat kā izdarītājs tiek sodīts uzkūdītājs, kurš 
liši uzkūda citu personu tīši izdarīt prettiesisku nodarījumu. Vācijas KK 
30.§ ir runa par līdzdalības mēģinājumu: kas mēģina pamudināt citu 
personu izdarīt noziegumu vai uzkūda viņu uz tā izdarīšanu, tiek sodīts 
saskaņā ar nosacījumiem par nozieguma mēģinājumu; taču sods var 
likt mīkstināts. Šā panta otrajā daļā teikts, ka tāpat tiek sodīts tas, kurš 
pauž gatavību izdarīt noziedzīgu nodarījumu, pieņem citas personas 
piedāvātos pakalpojumus vai kurš vienojas ar citu personu par 
nozieguma izdarīšanu vai par uzkūdīšanu uz tā izdarīšanu. 

Tas, kurš tīši pamudina citu personu izdarīt noziegumu vai pārkāpumu, 
sodāms ar tādu pašu sodu, kāds draud izdarītājam, teikts Šveices KK 
24.panta pirmajā daļā. Šā panta otrā daļa satur norādi, ka tas, kurš 
mēģina pamudināt citu personu izdarīt noziegumu, sodāms par 
nozieguma mēģinājumu. īpatnēji ir tas, ka runa ir vienīgi par noziegumu, 
un netiek norobežoti gadījumi atkarībā no tā, vai uzkūdītais izdarījis 
noziegumu, vai nav to izdarījis. 

KL 20.panta astotajā daļā šis jautājums risināts šādā veidā: ja izdarītājs 
noziegumu nav izdarījis līdz galam no viņa gribas neatkarīgu iemeslu 
dēļ, līdzdalībnieki ir atbildīgi par līdzdalību attiecīgā nozieguma 
mēģinājumā; ja izdarītājs nav uzsācis nozieguma izdarīšanu, 
līdzdalībnieki ir atbildīgi par sagatavošanos attiecīgajam noziegumam. 
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KL 20.panta ceturtajā daļā dots visai plašs atbalstītāja jēdziens. Tajā 
teikts, ka par atbalstītāju uzskatāma persona, kura apzināti veicinājusi 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, dodot padomus, norādījumus, 
līdzekļus vai novēršot šķēršļus tā izdarīšanai, kā arī persona, kura 
iepriekš apsolījusi noslēpt noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai 
līdzdalībnieku, noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīkus un līdzekļus, 
noziedzīga nodarījuma pēdas vai noziedzīgā kārtā iegūtus priekšmetus 
vai arī iepriekš apsolījusi iegādāties vai realizēt šādus priekšmetus. 

Atbilstoši Vācijas KK27.§ kā atbalstītājs tiek sodīts tas, kurš tīši atbalsta 
citu personu tīša prettiesiska nodarījuma izdarīšanā. Sodu atbalstītājam 
nosaka sankcija, kas paredzēta izdarītājam. Tas ir mīkstināms. Vācijas 
KK29.§ nosaka, ka katrs līdzdalībnieks tiek sodīts atbilstoši savai vainai 
neatkarīgi no citu personu vainas. 

Kurš tīši sniedz palīdzību nozieguma vai pārkāpuma izdarīšanā, sodāms 
ar paredzēto sodu, kas var tikt mīkstināts, teikts Šveices KK 25.pantā. 
Saskaņā ar Šveices KK 104.pantu pārkāpuma atbalstīšana ir sodāma 
tikai gadījumos, ja tas tieši noteikts likumā. 

KL 20.panta piektajā daļā noteikts, ka līdzdalībnieks noziedzīgos 
nodarījumos saucams pie atbildības saskaņā ar to pašu Krimināllikuma 
pantu, kas paredz izdarītāja atbildību. Soda noteikšanas nosacījumi 
līdzdalībniekiem paredzēti KL Vispārīgās daļas piektās nodaļas "Soda 
noteikšana" 54.pantā. 

īpaša uzmanība analizējamos krimināllikumos veltīta izdarītāja un 
līdzdalībnieku individuālajām īpašībām. KL 20.panta sestajā daļā teikts, 
ka individuālās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, kas attiecas uz 
noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai līdzdalībnieku, neietekmē citu 
dalībnieku vai līdzdalībnieku atbildību. 

Vācijas KK 28.§ norādīts uz īpašām personiskām pazīmēm. Ja īpašas 
pazīmes, kas attiecas uz personību (14.§ pirmā daļa), un, ja tās pamato 
nodarījumu izdarījušās personas sodāmību, nepiemīt uzkūdītājam vai 
atbalstītājam, tad sodu viņam var mīkstināt saskaņā ar 49.§ pirmo daļu. 
Ja likums nosaka, ka īpašas personiskās pazīmes pastiprina, mīkstina 
sodu vai izslēdz to, tad šis nosacījums attiecas tikai uz to izdarītāju vai 
līdzdalībnieku, kuram šīs pazīmes piemīt. 
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Austrijas KK 14.§ runāts par nozieguma izdarītāja īpašībām un 
īpatnībām: ja likums nosaka sodāmību vai soda mēru atkarībā no 
noziedznieka personiskajām īpašībām un īpatnībām, kuras raksturo 
nodarījuma prettiesiskumu, tad likums jāpiemēro attiecībā uz visiem 
līdzdalībniekiem, ja šādas īpašības vai īpatnības piemīt kaut vienam no 

i n u m . Ja nodarījuma prettiesiskums ir atkarīgs no tā, ka sevišķo 
personisko īpašību vai īpatnību nesējs tieši izdara vai noteiktā veidā 
piedalās šā nodarījuma izdarīšanā, šis nosacījums tāpat ir izpildāms. Ja 
111 rpretī sevišķās personiskās īpašības vai īpatnības atspoguļo tikai vainu, 
likums piemērojams vienīgi tiem līdzdalībniekiem, kuriem piemīt šīs 
īpašības vai īpatnības. 

Šveices KK 26.pantā noteikts, ka īpašas personiskās attiecības, pazīmes 
un apstākļi, kuri paaugstina, mīkstina vai izslēdz sodu, tiek ņemti vērā 
pii- soda noteikšanas tikai attiecībā uz izdarītāju, uzkūdītāju vai 
albalstītāju, kurus tie raksturo. 

l/darītāja ekscess nepārprotami formulēts tikai KL. Šā likuma 20.panta 
septītajā daļā noteikts: ja līdzdalībnieks nav apzinājies kādu no izdarītāja 
vai līdzdalībnieku izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, viņš par 
tiem nav saucams pie kriminālatbildības. 

Vienīgi KL Vispārīgajā daļā paredzēti nosacījumi atbildībai par iepriekš 
Deapsolītu slēpšanu un neziņošanu. Saskaņā ar KL 22.panta pirmo daļu 
nozieguma izdarītāja vai līdzdalībnieka, kā arī nozieguma izdarīšanas 
nku un līdzekļu, nozieguma pēdu vai noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu 
n priekš neapsolīta slēpšana un neziņošana par noziegumu nav 
līdzdalība, un kriminālatbildība par to iestājas tikai Krimināllikumā 
paredzētajos gadījumos (KL313.un 314.pants). KL 22.panta otrajā daļā 
ietverts humāns nosacījums, ka par iepriekš neapsolītu slēpšanu un 
neziņošanu neatbild noziegumu izdarījušās personas saderinātais, 
laulātais, vecāki, bērni, brāli un māsas, vecvecāki un mazbērni. Likumā 
noteiktajos gadījumos arī citas personas neatbild par neziņošanu (šā 
IMina trešā daļa). 

Arī salīdzināmajos krimināllikumos līdzdalība iespējama tikai līdz 
noziedzīgā nodarījuma pabeigšanas brīdim. Vēlākās darbības saistībā 
ar izdarīto nodarījumu tiek sodītas tikai likumā paredzētos gadījumos, 
piemēram, slēpšana, iepriekš neapsolīta noziedzīgā ceļā iegūtas man
tas iegādāšanās vai realizācija (piesaistība noziedzīgam nodarījumam). 
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Tāda atbildība paredzēta KL Sevišķās daļas 313.-315.pantā. Vācijas KK 
šāda satura normas ietvertas Sevišķās daļas 21.sadaļā. 

Noziedzīgu nodarī jumu daudzējādības un atsevišķa (vienota) 
nodarījuma jēdzieni vispilnīgāk formulēti KL. Patiesībā nodarījumu 
daudzējādības jēdziens citos salīdzināmajos krimināllikumos vispār nav 
formulēts; ir runa vienīgi par atsevišķiem daudzējādības veidiem 
(kopību, recidīvu), bet arī saistībā tikai ar soda noteikšanas jautājumiem. 

KL 24.pantā dots noziedzīgu nodarījumu daudzējādības jēdziens: 
noziedzīgu nodarījumu daudzējādība ir gan tad, kad viena persona izdara 
divus vai vairākus patstāvīgus noziedzīgus nodarījumus, kas atbilst 
vairāku noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm vai arī tikai viena 
noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm, ja tos neaptver vainīgās per
sonas vienots nodoms, gan arī tad, kad persona izdara vienu noziedzīgu 
nodarījumu, kas atbilst vismaz divu dažādu noziedzīgu nodarījumu 
sastāvu pazīmēm. Noziedzīgu nodarījumu daudzējādību veido 
nodarījumu atkārtotība (KL 25.pants), kopība (KL 26.pants) un recidīvs 
(KL 27.pants). 

Ta kā noziedzīgu nodarījumu daudzējādību veido patstāvīgi nodarījumi, 
tad KL 23.pantā formulētas atsevišķa (vienota) nodarījuma pazīmes. 
Saskaņā ar minētā panta pirmo daļu atsevišķs (vienots) noziedzīgs 
nodarījums ir viens nodarījums (darbība vai bezdarbība), kam ir viena 
noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, vai arī divi vai vairāki savstarpēji 
saistīti noziedzīgi nodarījumi, kurus aptver vainīgās personas vienots 
nodoms un kuri atbilst tikai viena noziedzīgā nodarījuma sastāva 
pazīmēm. Šā panta turpmākajās daļās ietverti atsevišķa (vienota) 
noziedzīga nodarījuma veidi: atsevišķs un turpināts noziedzīgs 
nodarījums un atkārtoti izdarītu tādu kriminālnesodāmu tiesīb
pārkāpumu kopums, kas izdarīti gada laikā. Krimināllikuma Sevišķajā 
daļā paredzēts un krimināltiesību teorijā izdalīts vēl ari tāds atsevišķa 
(vienota) nodarījuma veids kā vienots salikts noziedzīgs nodarījums, 
piemēram, laupīšana (KL 176.pants), slepkavība, ja tā saistīta ar 
laupīšanu (KL 117.panta 6.punkts) u.c. 

Saskaņā ar Vācijas KK 52.§ pirmo daļu par vienotu nodarījumu runāts 
saistībā ar soda noteikšanu, likumu kolīziju un nodarījumu atkārtotību: 
ja viens un tas pats nodarījums pārkāpj vairākus krimināllikumus vai 
vienu un to pašu likumu vairākkārt, tiek noteikts tikai viens sods. 
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' laskaņā ar KL 25.panta pirmo daļu noziedzīgu nodarījumu atkārtotība 
II tad, kad viena persona izdara divus vai vairākus nodarījumus, kas 
I ia redzēti vienā un tajā pašā šā likuma pantā, vai arī divus vai vairākus 
I I I «darījumus, kas paredzēti dažādos šā likuma pantos, ja atbildība par 
lādu atkārtotību paredzēta Krimināllikumā (sk., piemēram, KL 
INI. pantu). 

A11 Vācijas KK nodarījumu kopības jautājums ir risināts saistībā ar soda 
noteikšanu. Vācijas KK53.§ noteikts: ja kāds izdarījis vairākus sodāmus 
I I I •darījumus, par kuriem vienlaikus tiek taisīts spriedums, kā rezultātā 
liek noteikti vairāki sodi brīvības atņemšanas veidā vai vairāki naudas 
•,odi, tad sods tiek noteikts pēc kopības. 

I īdzīga satura nosacījumi ietverti arī Austrijas KK 28.§. Tajā teikts: ja 
Kāds ar vairākām patstāvīgām darbībām izdara vairākus viena un tā 
paša vai dažādu veidu noziedzīgus nodarījumus un vienlaikus tiek sodīts 
par šiem nodarījumiem, tad, ja attiecīgās normas paredz tikai brīvības 
atņemšanu vai tikai naudas sodu, tiek noteikts vienots brīvības 
al ņemšanas sods vai naudas sods. 

Šveices KK 68.pantā tiek runāts vienīgi par noziedzīgo nodarījumu vai 
krimināltiesību normu sankciju kopību. 

Atšķirīgi, ka KL26.pantā dots noziedzīgu nodarījumu kopības vispārējs 
ļēdziens. Saskaņā ar šā panta pirmo daļu noziedzīgu nodarījumu kopību 
veido vienas personas izdarīts viens noziedzīgs nodarījums vai vairāki 
noziedzīgi nodarījumi, kas atbilst divu vai vairāku dažādu noziedzīgu 
nodarījumu sastāvu pazīmēm, ja šī persona nav notiesāta ne par vienu 
no šiem noziedzīgajiem nodarī jumiem un nav arī iestājies 
kriminālatbildības noilgums. KL 26.panta turpmākajās daļās ir runa par 
noziedzīgu nodarījumu kopības diviem veidiem - ideālo un reālo 
noziedzīgu nodarījumu kopību. 

KL 27.pantā formulēts noziedzīgu nodarījumu recidīvs: noziedzīgu 
nodarījumu recidīvu veido personas izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums 
pēc Šīs personas notiesāšanas par agrāk izdarītu noziedzīgu nodarījumu, 
ja sodāmība par to nav noņemta vai dzēsta. 

Par personu, kura jau agrāk bijusi notiesāta par noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, Vācijas KK 66.§ runāts saistībā ar preventīvo ieslodzījumu. 
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Austrijas KK 23.§ ir runa par ievietošanu iestādē bīstamiem recidīvis-
tiem un par soda pastiprināšanu recidīva gadījumā (Austrijas KK 39.§), 
bet recidīva jēdziens arī šā likuma Vispārīgajā daļā netiek dots. 

Šveices KK par recidīvu runāts sakarā ar soda pastiprināšanu. Šveices 
KK 67.panta pirmajā daļā teikts: ja persona bijusi notiesāta ar katorgas 
cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā un uz noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanas brīdi vēl nav pagājuši pieci gadi no tā brīža, kad viņa pilnīgi 
vai daļēji izcietusi sodu katorgas cietuma vai ieslodzījumā cietumā veidā, 
tiesnesis paaugstina soda apmēru, taču nepārsniedzot šim veidam 
noteikto maksimālo soda robežu. Kiiminālpārkāpuma recidīvs netiek 
ņemts vērā, ja uz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdi ir pagājis 
vismaz viens gads no tā brīža, kad persona izcietusi brīvības atņemšanas 
sodu vai atlaista no iestādēm, kas minētas 42.-44. un 100.bis pantā 
(Šveices KK 108.pants). 

Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un soda 
noteikšana pēc vairākiem spriedumiem reglamentēta KL Vispārīgās 
daļas V nodaļas "Soda noteikšana" attiecīgi 50. un 51 .pantā, kas analizēti 
minētās nodaļas ietvaros. 
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4. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību 

KL Vispārīgās dalās III nodaļas 'Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību" 
28-34.pants; Vācijas KK otrās sadaļas "Nodarījums" ceturtās nodaļas 
"Nepieciešamā aizstāvēšanās un galējā nepieciešamība "32.-35. §; Austrijas 
KK pirmās sadaļas "Vispārīgie noteikumi" 3. un J0.§; Šveices KK pirmās 
grāmatas "Vispārīgie noteikumi" pirmās daļas "Noziegumi un 
kriminālpārkāpumi" 2.sadaļas "Sodāmība" 32.-34.pants (tiesiskas 
darbības). 

Vienīgi KL dots apstākļu, kas izslēdz kriminālatbildību, vispārējs, kaut 
arī ne visai izvērsts, raksturojums. KL 28.pantā teikts, ka apstākļi, kas 
izslēdz kriminālatbildību, kaut arī šajos apstākļos izdarītās darbības 
atbilst šajā likumā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, 
ir nepieciešamā aizstāvēšanās, aizturēšana, nodarot personai kaitējumu, 
galējā nepieciešamība, attaisnojams profesionālais risks un noziedzīgas 
pavēles, un noziedzīga rīkojuma izpildīšana. 

(litos salīdzināmajos krimināllikumos šādu apstākļu ir mazāk (Vācijas 
KK un Austrijas KK - nepieciešamā aizstāvēšanās un galējā 
nepieciešamība; Šveices KK paredzētas šādas tiesiskas darbības -
nepieciešamā aizstāvēšanās, galējā nepieciešamība, pieļaušana ar 
likumu, dienesta vai profesionālā pienākuma pildīšana. 

Saskaņā ar KL 29.panta pirmo daļu nepieciešamā aizstāvēšanās ir 
darbība, kas izdarīta, aizsargājot valsts vai sabiedrības intereses, savas 
vai citas personas tiesības, kā arī personu pret uzbrukumu vai uzbrukuma 
d r a u d i e m tādā veidā, ka uzbrucējam tiek radīts kai tē jums. 
Kriminālatbildība par šo darbību iestājas, ja pārkāptas nepieciešamās 
aizstāvēšanās robežas. 

Nepieciešamās aizstāvēšanās saturs izteikts Vācijas KK 32.§, uzsverot 
(larbību tiesiskumu: kas izdarījis nodarījumu, kurā izpaužas nepiecie
šamā aizstāvēšanās, nerīkojas prettiesiski (tas uzsvērts arī Austrijas KK 
un Šveices KK attiecīgajās normās). Jāatzīst, ka tiesiskuma uzsvērums 
analizējamos attaisnojošos apstākļos būtiskāk atklāj šo sociāli derīgo 
darbību dabu. Nepieciešamā aizstāvēšanās ir aizstāvēšanās, kas 
nepieciešama, lai atvairītu esošu prettiesisku uzbrukumu sev vai citam. 
Vācijas KK 34.§ minētas intereses, kādas tiek pieļauts aizstāvēt 
nepieciešamās aizstāvēšanās gadījumā, kā arī norādīts uz aizstāvēšanās 
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robežām un samērīguma nosacījumu. Šajā pantā noteikts, ka tam, kurš 
izdarījis nodarījumu sakarā ar esošu, nenovēršamu citādā veidā 
bīstamību dzīvībai, veselībai, brīvībai, godam, īpašumam vai citam 
tiesiskam labumam, lai novērstu briesmas sev vai citai personai, nerīkojas 
prettiesiski, ja, novērtējot pretstatītās intereses, proti, attiecīgos tiesiskos 
labumus un tiem draudošo briesmu pakāpi, aizstāvamā interese būtiski 
pārsniedz aizskarto interesi. Seko piebi lde, ka šis nosacījums 
piemērojams tikai tādā gadījumā, ja nodarījums ir samērīgs līdzeklis 
briesmu novēršanai. Vācijas KK satur īpašu noteikumu: ja persona, kura 
izdarījusi nodarījumu, pārkāpj nepiecie-šamās aizstāvēšanās robežas 
apmulsuma, baiļu vai izbija dēļ, viņa netiek sodīta (Vācijas KK 33.§). 

Par nepieciešamās aizstāvēšanās robežu pārkāpšanu runāts KL29.panta 
otrajā daļā, kurā teikts, ka par nepieciešamās aizstāvēšanās robežu 
pārkāpšanu atzīstama acīmredzama aizsardzības nesamērība ar 
uzbrukuma raksturu un bīstamību, kā rezultātā uzbrucējam tiek radīts 
kaitējums, kas nav bijis nepieciešams, lai novērstu vai atvairītu 
uzbrukumu. KL 29.panta trešā daļa satur norādi, ka kaitējuma radīšana 
uzbrucējam aiz neuzmanības, atvairot uzbrukumu (pat pārkāpjot 
nepieciešamās aizstāvēšanās robežas - U.K.), nav krimināli sodāma. 
Tikai KL ir iekļauta norāde, ka personai ir tiesības uz nepieciešamo 
aizstāvēšanos neatkarīgi no iespējām izvairīties no uzbrukuma vai 
griezties pēc palīdzības pie citām personām (KL 29.panta ceturtā daļa). 

Nepieciešamā aizstāvēšanās ir formulēta Austrijas KK 3.§, kurā teikts, 
ka nav prett iesiskuma ikvienas personas rīcībā, kura izmanto 
aizstāvēšanos, kāda nepieciešama, lai aizstāvētu sevi pašu vai citu 
personu pret prettiesisku dzīvības, veselības, ķermenisku aizskārumu, 
brīvības vai mantas apdraudējumu vai par tāda apdraudējuma draudiem. 
Turpat ir runa arī par aizstāvēšanās robežu pārkāpšanu. Aizstāvēšanās 
rīcība nav tiesiska, ja ir acīmredzams, ka personai, kura aizstāvas, draud 
tikai nenozīmīgs kaitējums, un aizstāvēšanās ir nesamērīga, it īpaši, 
ņemot vērā kaitējuma smagumu, kāds nodarīts tādas aizstāvēšanās 
rezultātā. Austrijas KK 3.§ otrajā daļā runāts par līdzīgu situāciju kā 
Vācijas KK 33.§, tas ir, katrs, kurš pārkāpj aizstāvēšanās attaisnojamo 
apjomu vai izmanto acīmredzami nesamērīgu aizstāvēšanos, ja tas noticis 
vienīgi apjukuma, baiļu vai šausmu dēļ, tikai tad ir sodāms, ja 
aizstāvēšanās robežu pārkāpšana ir notikusi aiz krimināli sodāmas 
neuzmanības. Taču Vācijas KK 33.§ teikts, ka šādos gadījumos persona 
vispār netiek sodīta. 
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Nepieciešamo aizstāvēšanos Šveices KK reglamentē 33.pants. Šā panta 
saturs ir samērā skops, jo nenorāda ne uz aizsargājamo interešu loku, 
ne ari uz aizstāvēšanās samērības nosacījumiem. Šveices KK 33.panta 
pirmajā daļā vienīgi teikts, ka, ja kādam prettiesiski uzbrūk vai kādam 
tieši draud ar uzbrukumu, tad viņam vai jebkuram citam ir tiesības 
atvairīt apdraudējumu apstākļiem atbilstošā veidā. Nepieciešamās 
aizstāvēšanās robežu pārkāpšanas gadījumā tiesnesis pēc saviem 
ieskatiem personai sodu mīkstina. 

Šveices KK 33.panta otrā daļa tāpat kā Vācijas KK 33.§ satur norādi: ja 
persona, kas aizstāvas, pārkāpj nepieciešamās aizstāvēšanās robežas 
piedodama satraukuma vai apjukuma dēļ, ko izraisījis apdraudējums, 
viņa nav sodāma. KL Vispārīgajā daļā šādi noteikumi nav ietverti, un 
līdzīgos gadījumos jāvadās no personas vainas vispārējiem nosacījumiem. 

Vienīgi KL ietverta norma, kurā formulēta šķietamā aizstāvēšanās, tās 
saturs un juridiskās sekas. KL 30.panta pirmajā daļā teikts, ka šķietamā 
aizstāvēšanās ir tad, kad nenotiek šā likuma 29.pantā (tā saturs izklāstīts 
iepriekš) minētais reālais uzbrukums, bet persona kļūdas pēc domā, ka 
šāds uzbrukums notiek. Turpmāk šā panta otrajā daļā izskaidrots, ka 
gadījumos, kad notikuma apstākļi devuši pamatu pieņemt, ka notiek 
reāls uzbrukums, bet persona, kura pielietojusi aizsardzības līdzekļus, 
nav apzinājusies, ka šāds pieņēmums ir kļūdains, turklāt tā nevarēja un 
tai nevajadzēja to apzināties, šīs personas darbības vērtējamas kā 
nepieciešamā aizstāvēšanās. 

Saskaņā ar KL 32.pantu galējā nepieciešamība kā apstāklis, kas izslēdz 
kriminālatbildību, ir darbība, ko persona izdara, lai novērstu kaitējumu, 
kas apdraud valsts vai sabiedrības intereses, šīs personas vai citas per
sonas tiesības, kā arī šo vai citu personu, ja attiecīgo kaitējumu konkrētos 
apstākļos nav bijis iespējams novērst ar citiem līdzekļiem un ja radītais 
kaitējums ir mazāks nekā novērstais. 

Vācijas KK 35.§ satur mazāk nosacījumu galējās nepieciešamības 
formulējumā; tajā nav norādes par kaitējuma samērību, šaurāks arī 
aizsargājamo interešu loks. Šajā paragrāfā teikts, ka tas, kurš sakarā ar 
esošām, citādi nenovēršamām briesmām dzīvībai, veselībai vai brīvībai 
izdara prettiesisku nodarījumu, lai novērstu briesmas sev, radiniekiem 
vai citai viņam tuvai personai, rīkojas nevainīgi. Par galējo nepiecie
šamību netiek atzīts, ja no personas, kas izdarījusi nodarījumu, spriežot 
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pēc apstākļiem, varēja prasīt nepieļaut šīs briesmas, īpaši tāpēc, ka viņa 
pati izprovocējusi briesmu cēloni vai tāpēc, ka tā atradusies īpašās 
tiesiskās attiecībās. Tomēr šādā gadījumā sodu var mīkstināt, ja personai, 
kas izdarījusi nodarījumu, nebija pienākums pakļauties briesmām, ņemot 
vērā tās īpašas tiesiskās attiecības. Vācijas KK 35.§ otrajā daļā noteikts, 
ka personai sodu var mīkstināt, ja viņa, izdarot nodarījumu, nepareizi 
sapratusi apstākļus, kas izslēgtu viņas vainu saskaņā ar šā paragrāfa 
pirmo daļu, taču sodīt viņu var tikai tad, ja tā varējusi izvairīties no 
šādas kļūdas. 

Šveices KK 34.pantā galējā nepieciešamība formulēta šādā veidā: ja 
persona izdara nodarījumu, lai novērstu tiešas un citādā veidā nenovēr
šamas briesmas personai piederošam labumam, viņas dzīvībai, veselībai, 
godam, brīvībai vai mantai, tad viņa nav sodāma, ja šādas briesmas nebija 
vainojami radījusi pati šī persona un ja pēc lietas apstākļiem no viņas 
nevarēja prasīt labprātīgu atteikšanos no briesmām pakļautā labuma. 
Esot šādiem apstākļiem vainojamas rīcības dēļ, tiesnesis personai sodu 
var mīkstināt. 

Vienīgi Šveices KK iekļauta šāda satura norma (32.pants): nodarījums, 
kura izdarīšanu nosaka likums, dienesta vai profesionālais pienākums, 
vai kuru likums pasludina par atļautu vai nesodāmu, nav uzskatāms par 
noziegumu vai pārkāpumu. 

KL paredzēti divi citi apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību: attaisno
jams profesionālais risks (KL 33.pants) un noziedzīgas pavēles vai 
noziedzīga rīkojuma izpildīšana, ja persona nav apzinājusies pavēles 
vai rīkojuma noziedzīgo raksturu un tas nav bijis acīmredzams (KL 
34.pants). 
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KL Vispārīgās daļas IVnodaļas "Sods" 35.-45.pants; Vācijas KK trešās 
sadaļas "Nodarījuma juridiskās sekas"pirmās nodaļas "Sods"38.-45.b§; 
sestās nodaļas "Labošanas un drošības līdzekļi" 61.-72. §; septītās nodaļas 
"Mantas konfiskācija un nozieguma priekšmeta izņemšana" 73.-76.a§; 
Austrijas KK trešās sadaļas "Sodi, labuma izņemšana, priekšmetu 
konfiskācija un preventīvie līdzekļi" 18.-28. §; Šveices KK pirmās grāmatas 
"Vispārīgie noteikumi" trešās sadaļas "Sodi, drošības un citi līdzekļi" pirmās 
nodaļas "Atsevišķi sodi un līdzekļi" 35.-62.pants; otrās daļas "Pārkāpumi" 
¡04. un 106.pants. 

Tikai KL dots soda jēdziens un noteikti soda mērķi. Saskaņā ar KL 
35.pantu Krimināllikumā paredzētais sods ir piespiedu līdzeklis, ko 
personai, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, šā likuma 
ietvaros valsts vārdā piespriež tiesa vai likumā paredzētajos gadījumos 
nosaka prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu (Kriminālprocesa 
likuma 420.pants). Soda mērķis ir divējāda rakstura: sodīt vainīgo 
personu par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, kā ari panākt, lai notiesā
tais un citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanas. 

Citos salīdzināmajos krimināllikumos atsevišķā normā nav dota arī sodu 
sistēma. Atsevišķu sodu izvietojums attiecīgajās sadaļās gan liecina par 
to, ka sodi sakārtoti, sākot ar smagākajiem soda veidiem, kā tas ir KL 
sodu sistēmā. KL 36.pantā sodi sadalīti pamatsodos un papildsodos. 
Pie pamatsodiem tiek pieskaitīti nāves sods, brīvības atņemšana, arests, 
mantas konfiskācija, piespiedu darbs un naudas sods; paredzēti šādi 
papildsodi: mantas konfiskācija, izraidīšana no Latvijas Republikas, 
naudas sods, tiesību ierobežošana, policijas kontrole un aizliegums 
kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes 
vai pagasta padomes vēlēšanās. 

Saskaņā ar KL 36.panta trešo daļu personai, kura izdarījusi krimināl-
pārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, prokurors, sastādot priekš
rakstu par sodu (Kriminālprocesa likuma 421.pants), var noteikt naudas 
sodu vai piespiedu darbu, kā arī papildsodu - tiesību ierobežošanu. Sāda 
veida sodu noteikšanu neparedz analizējamo citu valstu krimināllikumi. 
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Soda izciešanas kārtība Latvijā noteikta ar citu likumu. Turpmāk 
analizētajos krimināllikumos reglamentēti ari daudzi noteikumi, kas 
attiecas uz atsevišķu sodu izpildi. Jāatzīmē arī, ka ne visos krimināl
likumos paredzētie kriminālsodi stingri tiek sadalīti pamatsodos un 
papildsodos, kā ari tiek izdalīti citi notiesāto piespiedu ietekmēšanas 
līdzekļi. 

Saskaņā ar Vācijas KK pie pamatsodiem tiek pieskaitīti brīvības 
atņemšana (38.§), naudas sods (40.§). Mantiskais naudas sods (43.a §), 
kas bija paredzēts sodu sistēmā kā pamatsods, ar Vācijas Federālās 
Konstitucionālās tiesas 2002.gada 20.marta lēmumu no Vācijas KK 
izslēgts. Kā papildsods izdalīts tikai aizliegums vadīt transportlīdzekļus 
(44.§). Bez tam Vācijas KK sakarā ar personas notiesāšanu paredzētas 
papildu sekas: tiesību ieņemt amatus, tiesību tikt ievēlētam un vēlēšanas 
tiesību atņemšana (45.§). Paredzēti arī šādi labošanas un drošības 
līdzekļi: ievietošana psihiatriskajā slimnīcā (63.§); ievietošana izolācijas 
iestādē alkoholiķiem un narkomāniem (64.§); preventīvais ieslodzījums 
(66.§); uzraudzības noteikumi (68.§); transportlīdzekļa vadīšanas 
atļaujas izņemšana (69.§) un profesijas aizliegums (70.§). Pirmie trīs 
līdzekļi saistīti ar personas izolāciju. 

Austrijas KK paredzēti šādi sodi: brīvības atņemšana (18.§) un naudas 
sods (19.§). Reizē ar personas izdarīto nodarījumu vai notiesāšanu par 
tā izdarīšanu Austrijas KK paredzēta labuma izņemšana (20.§), mantas 
(priekšmetu) konfiskācija (20.b§) un preventīvie līdzekļi: ievietošana 
iestādē l ikumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas novirzes (21.§), 
ievietošana iestādē likumpārkāpējiem, kuri cieš no narkomānijas vai 
alkoholisma (22.§) un ievietošana iestādē bīstamiem recidīvistiem (23.§). 
Paredzēta ari priekšmetu izņemšana (26.§), atstādināšana no amata un 
citas notiesāšanas juridiskās sekas (27.§). 

Šveices KK paredzēti šādi pamatsodi: katorgas cietums (35.pants), 
ieslodzījuma cietums (36.pants), arests (39.pants) un naudas sods 
(48.pants); papildsodi: atbrīvošana no amata (51.pants), vecāku vai 
aizbildnības varas atņemšana (53.pants), aizliegums nodarboties ar 
noteiktu profesiju, amatu vai slēgt tirdznieciskus darījumus (54.pants), 
izraidīšana aiz valsts robežām (55.pants) un aizliegums apmeklēt 
konkrētu restorānu (56.pants); paredzēti šādi drošības līdzekļi: "ierasto" 
noziedznieku internēšana (42.pants), līdzekļi, kas piemērojami garīgi 
slimajiem (43.pants), personu, kas pārmērīgi lieto alkoholiskos dzērienus 
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un narkotiskos līdzekļus, ārstēšana (44.pants). Pie citiem līdzekļiem 
pieskaita preventīvo drošības naudu (57.pants), bīstamu priekšmetu 
izņemšanu (58.pants), mantisko labumu konfiskāciju (59.pants), 
sprieduma publicēšanu (61.pants) un iekļaušanu sodāmības uzskaites 
reģistrā (62.pants). Jāatzīmē, ka nosūtīšana uz vienu no Šveices KK 
43., 44. un 100.bis pantā norādītajām iestādēm, vecāku un aizbildnī-bas 
varas atņemšana, aizliegums nodarboties ar noteiktu profesiju, amatu 
vai slēgt tirdznieciskus darījumus, izsūtīšana aiz valsts robežām un 
sprieduma publicēšana par pārkāpumiem pieļaujama tikai gadīju-mos, 
ja tie tieši paredzēti likumā. 

Nāves sods sodu sistēmā paredzēts tikai KL (37.pants). Nāves sodu -
nošaušanu var piespriest vienīgi par slepkavību sevišķi pastiprinošos 
apstākļos (KL 118.pants) un tikai tad, ja noziegums izdarīts kara laikā, 
bet nav piemērojams personām, kuras līdz nozieguma izdarīšanai nav 
sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu, un sievietēm. 

KL 38.pants brīvības atņemšanu definē kā personas piespiedu turēšanu 
ieslodzījumā. Saskaņā ar šā panta otro daļu brīvības atņemšanu nosaka 
uz laiku no sešiem mēnešiem līdz piecpadsmit gadiem, bet par sevišķi 
smagiem noziegumiem (KL 7.panta piektā daļa) - uz laiku līdz divdesmit 
gadiem. Krimināllikumā īpaši paredzētos gadījumos brīvības atņemšanu 
var noteikt uz visu mūžu (mūža ieslodzījums). Brīvības atņemšanas laiks 
nosakāms gados un mēnešos, bet Krimināllikumā paredzētajos 
gadījumos - ari dienās. 

Vācijas KK ir runa vienīgi par brīvības atņemšanas ilgumu un tā 
aprēķināšanu (Vācijas KK 38.un 39.§). Brīvības atņemšana tiek noteikta 
uz laiku, ja likums neparedz brīvības atņemšanu uz mūžu. Maksimālais 
brīvības atņemšanas laiks ir piecpadsmit gadi, minimālais laiks - viens 
mēnesis. 

Saskaņā ar Austrijas KK 18.§ brīvības atņemšanu nosaka uz mūžu vai 
uz noteiktu laiku. Brīvības atņemšanas uz laiku minimālais termiņš ir 
viena diena, maksimālais - divdesmit gadi. Saskaņā ar Austrijas KK 
36.§ personai, kura nodarījuma izdarīšanas brīdī nav sasniegusi 
divdesmit viena gada vecumu, nevar tikt piemērota brīvības atņemšana 
uz mūžu. Ja tāda persona izdarījusi nodarījumu, kas sodāms vienīgi ar 
brīvības atņemšanu uz mūžu, šā soda vietā nosakāma brīvības atņemšana 
uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem. 
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Šveices KK paredz katorgas cietumu un ieslodzījumu cietumā. Saskaņā 
ar Šveices KK 35.pantu katorgas cietums ir smagākais sods, kas saistīts 
ar brīvības atņemšanu. Šā soda minimums ir viens gads, maksimums -
divdesmit gadi. Ja likums to īpaši nosaka, katorgas cietums var būt uz 
mūžu. Šveices KK 37.pants nosaka, ka minimālais laiks ieslodzījumam 
cietumā ir trīs dienas. Bet, ja likums nepārprotami nenosaka citādi, šā 
soda veida maksimālais laiks ir trīs gadi. Šveices KK reglamentē arī 
katorgas un ieslodzījuma cietumā izpildi (Šveices KK 37.pants), atsevišķi 
arī īslaicīga ieslodzījuma cietumā izpildi (37.bis pants) un nosacītu 
atbrīvošanu (38.pants). 

Kā teikts KL 39.panta pirmajā daļā, arests ir personas īslaicīga piespiedu 
turēšana apcietinājumā. Arestu nosaka uz laiku no trim dienām līdz 
sešiem mēnešiem, bet, aizstājot naudas sodu ar arestu, to var noteikt uz 
laiku līdz vienam gadam. Aresta laikā personu var iesaistīt pašvaldības 
noteiktu sabiedrībai nepieciešamo darbu veikšanā. Arests nav 
piemērojams grūtniecēm un mātēm, kuru aprūpē ir bērns līdz viena 
gada vecumam. Saskaņā ar īpašu likumu līdz 2007.gada 31.martam arests 
kā kriminālsoda veids netiek piemērots, izņemot gadījumus, kad 
piespiedu darbu vai naudas sodu tiesa aizstāj ar arestu. 

Vācijas KK un Austrijas KK arests kā kriminālsoda veids nav paredzēts. 

Saskaņā ar Šveices KK 39.pantu arests ir vieglākais soda veids, kas saistīts 
ar brīvības atņemšanu. Aresta termiņš šajā likumā netiek noteikts. Ja 
likumā līdz ar ieslodzījumu cietumā alternatīvi paredzēts naudas sods, 
tiesnesis ieslodzījuma cietumā vietā var noteikt arestu. Personai, kura 
izcieš arestu, ir jāstrādā vai nu pēc viņas izvēles, vai, ja šādas tiesības 
netiek izmantotas, tad tai jāpilda darbs, kas tiek noteikts. Par 
kriminālpārkāpumiem, ja ir mīkstinoši apstākļi, aresta vietā nosaka 
naudas sodu (Šveices KK l()7.pants). 

Saskaņā ar KL41.pantu naudas sods ir naudas piedziņa, ko tiesa uzliek 
šajā likumā noteiktos apmēros kā pamatsodu vai kā papildsodu. Naudas 
sods atbilstoši noziedzīgā nodarī juma smagumam un vainīgā 
mantiskajam stāvoklim nosakāms no vienas līdz divsimt Latvijas 
Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā sprieduma taisīšanas 
brīdī. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu mantkārīgā nolūkā naudas 
sodu var noteikt Ki'imināllikuma Sevišķās daļas attiecīgā panta sankcijā 
paredzētā naudas soda divkāršā apmērā, bet ne vairāk kā divsimt Latvijas 
Republ ikā note ik to minimālo mēnešalgu apmērā . Prokurors 
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priekšrakstā par sodu, nosakot naudas sodu, var piemērot ne vairāk kā 
pusi no šā likuma Sevišķās daļas attiecīgā panta sankcijā paredzētā 
maksimālā naudas soda apmēra. Spriedumā tiek noteikta kopējā naudas 
soda summa. KL 41.panta trešā daļa paredz naudas soda samaksas 
sadalīšanu termiņos vai samaksas atlikšanu uz laiku, kas nav ilgāks par 
vienu gadu no dienas, kad spriedums vai priekšraksts par sodu stājies 
likumīgā spēkā. 

Vācijas KK 40.§ paredz naudas sodu dienas likmēs (Geldstrafe). Naudas 
soda minimums ir piecu un, ja likums neparedz citādi, tad tā maksimums 
ir trīssimt sešdesmit pilnu dienas likmju apmērā. Dienas likmes apmēru 
nosaka tiesa, ņemot vērā personas, kas izdarījusi nodarījumu, personisko 
un materiālo stāvokli, tas ir, viņas ienākumus, mantu un citus eksistences 
līdzekļus. Pie tam tiesa parasti vadās no tīrā ienākuma, kas personai ir 
vai varētu būt vidēji dienā. Arī naudas izteiksmē dienas likmei likumā 
ir noteikts minimālais un maksimālais apmērs. Tiesas nolēmumā tiek 
norādīts dienas likmju skaits un apmērs. Arī Vācijas KK līdzīgi kā KL 
11.panta trešajā daļā, paredzēts naudas soda maksājuma atvieglojums 
(Vācijas KK42.§). 

KL41.pantā paredzēti nosacījumi gadījumiem, kad naudas sodu nevar 
piedzīt. Atkarībā no tiesas piespriesto minimālo mēnešalgu skaita 
naudas sodu var aizstāt ar arestu vai brīvības atņemšanu. Ja naudas 
sods noteikts līdz četrdesmit minimālo mēnešalgu apmērā, to aizstāj ar 
arestu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā desmit aresta dienas, taču 
ne vairāk par vienu gadu aresta; ja naudas sods noteikts virs četrdesmit 
minimālo mēnešalgu apmērā, to aizstāj ar brīvības atņemšanu, vienu 
minimālo mēnešalgu rēķinot kā desmit brīvības atņemšanas dienas. 

Arī saskaņā ar Vācijas KK 43.§ nenomaksātā naudas soda vietā tiek 
piemērota brīvības atņemšana. Vienai dienas likmei atbilst viena brīvības 
atņemšanas diena. 

KL 41.panta piektajā daļā noteikts: ja naudas sodu vai tā daļu samaksā 
laikā, kad notiesātais naudas soda laikā izcieš brīvības atņemšanas sodu 
vai arestu, notiesātais atbrīvojams vai brīvības atņemšanas vai aresta 
ilgums saīsināms atbilstoši samaksātajai naudas soda daļai atbilstoši 
i iesas noteiktajam samēram. Vācijas KK šādu iespēju nav paredzējis. 
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KL paredz naudas soda piemērošanu arī ka papildsodu (KL 41.panta 
pirmā daļa), tostarp pēc kopības ar brīvības atņemšanu, ja izdarīti vairāki 
noziedzīgi nodarījumi. 

Vācijas KK šo iespēju reglamentē plašāk. Atbilstoši Vācijas KK 41.§, ja 
persona ir iedzīvojusies vai centusies iedzīvoties nodarījuma (arī viena) 
izdarīšanas rezultātā, tad līdz ar brīvības atņemšanu viņai var tikt 
noteikts naudas sods, kas parasti likumā nav noteikts vai noteikts 
alternatīvi, ja vien tas iespējams, ņemot vērā personas, kas izdarījusi 
nodarījumu, personiskos un materiālos apstākļus. 

Vācijas KK bija paredzēts vēl viens naudas soda veids - mantiskais 
naudas sods (Vermōgensstrafe), kas saturēja mantas konfiskācijas 
elementus, bet noteiktā naudas summā. Saskaņā ar Vācijas KK 43.a §, 
ja likumā bija norādīts šis nosacījums, tiesa līdz ar brīvības atņemšanu 
uz mūžu vai brīvības atņemšanu uz laiku ilgāku par diviem gadiem varēja 
noteikt personai, kas izdarījusi nodarījumu, naudas summas nomaksu, 
kuras apmēru ierobežoja šīs personas mantas vērtība (mantiskais naudas 
sods). Tiesa varēja pieņemt lēmumu par brīvības atņemšanas soda 
piemērošai!u,Jtas tiek izpildīts, ja nav iespējams nomaksāt šo mantisko 
naudas sodu. Šī naudas soda aizstāšanas ar brīvības atņemšanu augstākā 
robeža bija divi gadi, zemākā robeža - viens mēnesis. Vācijas KK 43.a § 
saskaņā ar Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas 2002.gada 20.marta 
lēmumu no Vācijas KK ir izslēgts. 

Austrijas KK naudas soda reglamentācija ir diezgan skopa. Austrijas 
KK 19.§ teikts, ka naudas sodu nosaka dienas likmēs, un minimums ir 
divas dienas likmes (viena likme - 2 eiro; maksimums - 327 eiro). Dienas 
likmi nosaka, ņemot vērā izdarītāja personiskā un materiālā stāvokļa 
rādītājus uz pirmās instances tiesas sprieduma taisīšanas brīdi. Naudas 
soda nenomaksāšanas gadījumā to var aizstāt ar brīvības atņemšanu 
(divas dienas likmes - viena brīvības atņemšanas diena). 

Šveices KK noteikts naudas soda maksimālais apmērs - 40 000 franku, 
taču, ja persona rīkojusies aiz mantkārības, tiesnesis nav saistīts ar likumā 
noteikto maksimālo soda apmēru (Šveices KK48.pants). Ja likums tieši 
nenosaka citādi, maksimālais naudas soda apmērs par pārkāpumu ir 
5000 franku, bet, ja persona rīkojusies aiz mantkārības, tiesnesis nav 
saistīts ar šo maksimālo naudas soda apmēru (Šveices KK 106.pants). 
Naudas soda apmēram jābūt atkarīgam no personas stāvokļa un 
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samērīgam viņas vainai nodarījumā. Personas stāvokļa noteikšanā 
nozīme ir tādiem apstākļiem kā viņas ienākumi un manta, ģimenes 
Itāvoklis un ģimenes pienākumi, profesija un alga, personas vecums un 
Viņas veselības stāvoklis. Saskaņā ar Šveices KK 50.pantu, ja persona 
rīkojusies aiz mantkārības, tiesnesis līdz ar brīvības atņemšanu var viņai 
noteikt naudas sodu. Ja likumā alternatīvi noteikta brīvības atņemšana 
II II naudas sods, tiesa var noteikt abus šos sodus. Šveices KK 49.pantā 
plaši reglamentēta naudas soda izpilde, tostarp naudas soda aizstāšana, 
ja tas netiek nomaksāts. Ja notiesātais viņam noteiktajā laikā nenomaksā 
naudas sodu vai citādā veidā to neatstrādā, kompetenta institūcija 
nosaka parāda piedziņu no viņa, ja no tā var sagaidīt kādu rezultātu. Ja 
notiesātais vispār nemaksā sodu un citādā veidā to neatstrādā, tiesnesis 
aizstāj sodu ar arestu likumā noteiktajā proporcijā, bet arests nevar būt 
ilgāks par trim mēnešiem. 

Mantas konfiskācija ir notiesātā īpašumā esošās mantas vai tās daļas 
piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā, teikts KL 42.panta 
pirmajā daļā. Mantas konfiskāciju var piespriest gan pamatsoda, gan 
papildsoda veidā. Šā panta pirmā daļa nobeigta ar nosacījumu, ka var 
konfiscēt ari notiesātā īpašumā esošu mantu, ko tas nodevis citai 
fiziskajai vai juridiskajai personai. Mantas konfiskācija ierobežota ar 
noteikumu, ka to var noteikt tikai Krimināllikuma Sevišķajā daļā 
paredzētajos gadījumos. Saskaņā ar KL 42.panta trešo daļu tiesa, 
nosakot daļēju mantas konfiskāciju, konkrēti norāda, kāda manta 
konfiscējama. Tiesa, nosakot mantas konfiskāciju par noziedzīgu 
nodarījumu pret satiksmes drošību, piemēro daļēju mantas konfiskāciju 
un attiecina to uz transportlīdzekli. īpašā tiesību aktā noteikta tā 
notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nepieciešamā manta, 
kas nav konfiscējama. 

Pārējos salīdzināmajos krimināllikumos mantas konfiskācija kā soda 
veids ir reglamentēts visai atšķirīgi no Krimināllikuma. 

Vācijas KK mantas konfiskācija galvenokārt tiek risināta mantas 
speciālās konfiskācijas ietveros (speciālā konfiskācija KL nav paredzēta, 
bet tiek risināta kriminālprocesuālā likuma ietveros). Mantas 
konfiskācijas jautājumi Vācijas KK ir risināti īpašā nodaļā kopā ar 
priekšmetu izņemšanas traktējumu (trešās sadaļas "Nodarījuma 
juridiskās sekas" septītās nodaļas "Mantas konfiskācija un nozieguma 
priekšmeta izņemšana" 73.-76.a §). Tas nozīmē, ka abi šie pasākumi 
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netiek pieskaitīti soda veidiem. Saskaņā ar Vācijas KK 73.§, ja izdarīts 
prettiesisks nodarījums un izdarītājs vai līdzdalībnieks ieguvis kaut ko 
no nodarījuma vai sakarā ar izdarīto nodarījumu, tiesa nosaka šāda 
ieguvuma konfiskāciju. Tāpat šajā pantā noteikts, ka konfiskācijas 
noteikšana attiecināma uz iegūto labumu, kā ari uz priekšmetiem, kurus 
ieguvis izdarītājs vai līdzdalībnieks, atsavinot iegūto priekšmetu, vai kā 
kompensāciju par tā iznīcināšanu, sabojāšanu vai izņemšanu, vai uz 
iegūto tiesību pamata. Tālāk - priekšmeta konfiskācija tiek noteikta ari 
tad, ja tas pieder trešajai personai vai atrodas tās rīcībā, kura to ieguvusi 
nodarījuma rezultātā vai kādā citādā veidā, zinot par nodarī-juma 
apstākļiem. Vācijas KK paredzēta arī paplašinātā konfiskācija, ja izdarīts 
likumā paredzēts prettiesisks nodarījums, uz kuru attiecas šis nosacījums, 
tiesa nosaka izdarītāja vai līdzdalībnieka priekšmetu konfiskāciju arī 
tad, ja apstākļi dod pamatu uzskatīt, ka šie priekšmeti iegūti prettiesisku 
nodarījumu izdarīšanai vai to izdarīšanas rezultātā (73.d§). Vācijas KK 
risināti arī mantas konfiskācijas realizācijas noteikumi, veltot tiem 
vairākus paragrāfus. Ta 73.a§ noteikts - ja konkrēta priekšmeta 
konfiskācija nav iespējama sakarā ar iegūtā priekšmeta stāvokli vai nav 
piemērojama citu apstākļu dēļ, tiesa nosaka naudas summas piedziņu, 
kura atbilst šā priekšmeta vērtībai. Vācijas KK 73.c§ satur stingru 
priekšrakstu (ierobežojumu) par to, ka mantas konfiskācija nav 
piemērojama, ja tā būtu neattaisnojama cietsirdība pret personu, kurai 
tā piemērota. 

Priekšmetu izņemšanas nosacījumi ietverti Vācijas KK74.§, kurā teikts: 
ja izdarīts tīšs sodāms nodarījums, priekšmeti, kas iegūti tā rezultātā, 
izmantoti vai paredzēti tā izdarīšanai, var tikt izņemti. Turpmākie 
paragrāfi satur nosacījumus priekšmetu izņemšanas procesuālo pusi, 
tostarp izņemamā priekšmeta ekvivalenta (naudas summā -U.K.) 
piedzīšanu (Vācijas KK 74.c§), zaudējuma atlīdzināšanu trešajām 
personām sakarā ar izņemtajiem priekšmetiem (Vācijas KK 74.f §). 

Austrijas KK mantas konfiskācija traktēta ļoti sašaurināti. Saskaņā ar 
Austrijas KK 20.b§ mantiskas vērtības, kas atrodas noziedzīgas 
organizācijas (278.a§) vai teroristiskas apvienības (278.b§) rīcībā vai 
tikušas sniegtas vai vāktas kā līdzekļi terorisma finansēšanai (278.d§), 
ir konfiscējamas. Austrijas KK 20.c§ ietverti atteikšanās no konfiskācijas 
nosacījumi. Labuma (tas nav konfiskācijas priekšmets - U.K.), kas iegūts, 
izdarot nodarījumu, par ko draud sods, izņemšana reglamentēta 
Austrijas KK 2().§, atteikšanās no labuma izņemšanas nosacījumi - 20.a§. 
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Arī Austrijas KK mantas konfiskācija un noziedzīgi iegūta labuma 
izņemšana nav pieskaitīti sodiem, lādi ir tikai brīvības atņemšana un 
naudas sods. 

Šveices KK paredz bīstamu priekšmetu konfiskāciju un mantisko labumu 
konfiskāciju. Saskaņā ar Šveices KK 58.pantu neatkarīgi no konkrētās 
personas sodāmības tiesnesis dod rīkojumu par priekšmetu konfiskāciju, 
kas kalpojuši noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bijuši tam paredzēti, 
vai iegūti noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā, ja šie priekšmeti 
apdraud cilvēku drošību, tikumību vai sabiedrisko kārtību. Tiesnesis 
var dot rīkojumu padarīt par nederīgiem konfiscētos priekšmetus vai 
tos iznīcināt. Tiesnesis dod rīkojumu par mantisko labumu konfiskāciju, 
kas iegūti noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā vai bijuši 
paredzēti noziedzīga nodarījuma veicināšanai vai atlīdzībai par tā 
izdarīšanu, ja tie netiek nodoti cietušajam tiesiskā stāvokļa atjaunošanai 
(Šveices KK 59.pants). Bīstamo priekšmetu konfiskācija un mantisko 
labumu konfiskācija nav pieskaitīti papild-sodicm, bet uzskatāmi par 
citiem ietekmēšanas līdzekļiem blakus preventīvajai drošības naudai 
(Šveices KK 57.pants), kompensācijai cietušajam (Šveices KK 6().pants) 
un sprieduma publicēšanai (Šveices KK 61.pants). 

Piespiedu darbs kā soda veids paredzēts tikai KL. Saskaņā ar KL 
40.pantu piespiedu darbs ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai 
nepieciešamos darbos, ko notiesātais izcieš kā sodu, veicot dzīvesvietas 
apvidū piespiedu darba izpildes institūcijas noteiktos darbos no 
pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības. Piespiedu darbu 
nosaka uz laiku no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit stundām. 
Prokurors priekšrakstā par sodu, nosakot piespiedu darbu, var piemērot 
ne vairāk kā pusi no šajā pantā paredzētā maksimālā piespiedu darba 
ilguma. 

Izraidīšana no valsts paredzēta KL un Šveices KK. Atbilstoši KL 
I y pantam citas valsts pilsoni vai personu, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās 

atļauja citā valstī, var izraidīt no Latvijas Republikas, ja tiesa atzīst, ka, 
Ievērojot lietas apstākļus un vainīgā personību, nav pieļaujama viņa 
atrašanās Latvijas Republikā. Šo sodu piespriež kā papildsodu, 
nenorādot tā termiņu un izpildot to tikai pēc pamatsoda izciešanas. 

Saskaņā ar Šveices KK 55.pantu tiesa ārzemniekam, kurš bijis notiesāts 
ai katorgas cietumu vai ieslodzījumu cietumā, var noteikt izsūtīšanu uz 
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laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem. Recidīva gadījumā izsūtījums 
var būt uz mūžu. 

Tiesību ierobežošana kā sods paredzēta KL 44.pantā. Tiesību 
ierobežošana ir tiesību atņemšana uz noteiktu vai visu veidu uzņēmēj
darbību, uz noteiktu nodarbošanos, uz noteiktu amatu ieņemšanu vai 
speciālā likumā paredzēto atļauju vai tiesību iegūšanu. Tiesību 
ierobežošana ir papildsods, ko piespriež tiesa uz laiku no viena gada 
līdz pieciem gadiem vai nosaka prokurors uz pusi no KL Sevišķās daļas 
attiecīgā panta sankcijā paredzētā maksimālā laika, sastādot priekšrakstu 
par sodu. Šo papildsodu tiesa var piespriest arī gadījumos, kad šis sods 
nav paredzēts Krimināllikuma Sevišķās daļas pantos, ja noziedzīgais 
nodarījums tieši saistīts ar vainīgā uzņēmējdarbību vai nodarbošanos 
vai izdarīts, ļaunprātīgi izmantojot viņam izsniegto speciālo atļauju vai 
piešķirtās tiesības. 

Vācijas KK paredzēts tikai viens papildsods, un tas ir aizliegums vadīt 
transportlīdzekļus. Saskaņā ar Vācijas KK 44.§, ja kāds par sodāmu 
nodarījumu, ko viņš izdarījis, vadot transportlīdzekli vai sakarā ar 
transportlīdzekļa vadīšanu, vai pārkāpjot transportlīdzekļa vadītāja 
pienākumus, ir notiesāts ar brīvības atņemšanu vai naudas sodu, tiesa 
var aizliegt viņam uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem vadīt 
jebkuru vai noteikta veida autotransportlīdzekli. 

Radniecīgas papildsodam ir papildu sekas, par kurām runāts Vācijas 
KK 45.§: ja kāds sakarā ar nozieguma izdarīšanu tiek sodīts ar brīvības 
atņemšanu uz laiku ne mazāku par vienu gadu, viņam tiek atņemta 
tiesībspēja piecu gadu laikā ieņemt publiskus amatus un iegūt tiesības, 
kas izriet no publiskajām vēlēšanām. Šāda tiesībspēju atņemšana var 
tikt noteikta uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, ja likums to īpaši 
paredz. Ja likums īpaši paredz, tiesa var atņemt notiesātajam uz laiku 
no diviem līdz pieciem gadiem tiesības publiski vēlēt vai balsot. Vācijas 
KK 45.a un 45.b§ risināti tiesiskās spējas un tiesību atņemšanas 
iestāšanās un aprēķināšanas un tiesisko spēju un tiesību atjaunošanas 
jautājumi. 

Austrijas KK tiesību ierobežošana kā soda veids nav paredzēta. Kā 
preventīvais līdzeklis Austrijas KK 27.§ paredzēta atstādināšana no 
amata vai citas notiesāšanas juridiskās sekas. Piemēram, ja Austrijas 
tiesa notiesā ierēdni par vienu vai vairākiem tīši izdarītiem noziedzīgiem 
nodarījumiem ar brīvības atņemšanu, tas saistāms ar atstādināšanas no 
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amata, ja brīvības atņemšanas sods ir ilgāks par vienu gadu. Citu juridisko 
seku skaitā ir vēlēšanu, apbalvošanas vai iecelšanas amatā īpašo tiesību 
zaudēšana. 

Šveices KK ir paredzēti vairāki papildsodi. Aizliegums nodarboties ar 
noteiktu profesiju, amatu vai slēgt tirdzniecības darījumus paredzēts 
Šveices KK 54.pantā. Tajā teikts: ja kādam ir attiecīgas valsts institūcijas 
atļauja un, darbojoties profesijā, amatā vai slēdzot tirdznieciskus 
līgumus, viņš ir izdarījis noziegumu vai kriminālpārkāpumu, par kuru 
tam noteikts sods brīvības atņemšanas veidā uz laiku ilgāku par trim 
mēnešiem, un pastāv turpmākas ļaunprātības briesmas, tienesis var 
aizliegt viņam darboties noteiktā profesijā, amatā vai slēgt tirdzniecības 
darījumus no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Šveices KK 
51.pantā kā papildsods paredzēta atbrīvošana no amata. To, kurš, 
būdams vēlētas institūcijas loceklis vai ierēdnis, ar nozieguma vai 
kriminālpārkāpuma izdarīšanu necienīgi ļaunprātīgi izmantojis viņam 
dāvāto uzticību, tiesnesis pasludina par nespējīgu būt par vēlētas 
institūcijas locekli vai par ierēdni uz laiku no diviem līdz desmit gadiem 
vai arī tikt ievēlētam uz tādu pašu laiku. 

Saskaņā ar KL44.1 panta otro daļu aizliegums kandidēt Saeimas, Eiropas 
Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes 
Vēlēšanās ir papildsods, kuru piespriež tiesa uz laiku no diviem līdz 
• vīriem gadiem personai, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pret 
valsti (KL 80.-95.pants). Salīdzināmajos krimināllikumos ir paredzēta 
likai vēlēšanu tiesību atņemšana. 

Vecāku vai aizbildnības varas atņemšana kā sods paredzēta tikai Šveices 
KK. Šā likuma 53.pantā teikts: ja kāds pārkāpj savus vecāku, aizbildņa 
vai aizgādņa pienākumus, izdarot noziegumu vai pārkāpumu, par kuru 
tam noteikts sods brīvības atņemšanas veidā, tiesnesis var atņemt vecāku, 
aizbildnības vai aizgādnības varu un pasludināt viņu par nespējīgu 
realizēt vecāku varu vai būt par aizbildni vai aizgādni. Citos gadījumos 
tiesnesis var aprobežoties ar ziņojuma nosūtīšanu aizbildnības vai 
aizgādnības institūcijai. 

KL 45.pantā kā papildsods paredzēta policijas kontrole. Policijas 
kontroli tiesa piespriež kā piespiedu līdzekli, lai uzraudzītu no brīvības 
atņemšanas vietas atbrīvotās personas uzvedību un pakļautu šo personu 
policijas iestādes norādītajiem ierobežojumiem. Policijas kontroli pie-
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spriež uz laiku no viena līdz trim gadiem, notiesājot personu ar brīvības 
atņemšanu tikai Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos. 

Salīdzināmo valstu krimināllikumos paredzēti ietekmēšanas līdzekļi, 
kas nav kriminālsodi, bet piemērojami patstāvīgi vai kopā ar sodiem, 
ko piespriež par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Parasti tie 
paredzēti krimināllikumu atsevišķās nodaļās vai pantos citu nodaļu 
ietveros. 

KL piespiedu ietekmēšanas līdzekļi paredzēti Vispārīgās daļas atsevišķās 
normās vai iekļauti atsevišķu krimināltiesību institūtus reglamentējošo 
normu saturā. KL 66.pants paredz audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 
piemērošanu nepilngadīgajiem; KL 68.pantā ir runa par medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļiem; KL VIII1 nodaļa paredz piespiedu 
ietekmēšanas līdzekļus, kas piemērojami juridiskajām personām; 
nosacītas notiesāšanas gadījumos notiesātajam tiesa var uzlikt pienāku
mus, ari pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai 
toksisko vielu atkarības (KL 55.panta sestā un septītā dala); nosacītas 
atbrīvošanas no kriminālatbildības gadījumos arī paredzēta pienākumu 
uzlikšana nosacīti atbrīvotajam ar viņas piekrišanu (KL 58.' pants); 
pienākumu uzlikšana paredzēta arī gadījumos, kad persona tiek nosacīti 
pirmstermiņa atbrīvota no soda (KL 61.pants). So līdzekļu plašāka 
analīze paredzēta turpmākajās šā salīdzinājuma nodaļās. Tepat jāatzīmē, 
ka alkoholiķu un narkomānu piespiedu ārstēšana KL nav paredzēta. 
Kā turpmāk redzēsim, atšķirībā no KL, pārējos salīdzināmajos 
krimināllikumos ir daudz lielāka uzmanība pievērsta dažādiem 
profilaktiskiem un ietekmēšanas pasākumiem, kas nav kriminālsodi. 

Vācijas KK 61 .§ dots labošanas un drošības līdzekļu uzskaitījums. Tadi 
ir: ievietošana psihiatriskajā slimnīcā (63.§), ievietošana izolācijas iestādē 
alkoholiķiem un narkomāniem (64.§); preventīvais ieslodzījums (66.§); 
uzraudzības noteikšana (68.§); atļaujas vadīt transportlīdzekļus 
izņemšana un profesijas aizliegums (69.§). 

Par ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā (Vācijas KK 63.§) sk. šā 
salīdzinājuma 9.nodalā "Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi". 

Ievietošana izolācijas iestādē paredzēta saskaņā ar Vācijas KK 64.§: ja 
kādam ir pārlieka atkarība no alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu 
līdzekļu lietošanas un viņš tiek notiesāts par prettiesisku nodarījumu, 
ko viņš izdarījis, būdams apreibinājies vai sakarā ar tieksmi uz to, vai, ja 
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viņš nav sodāms tikai sakarā ar to, ka viņa nepieskaitāmība ir pierādīta 
vai nav izslēgta, tiesa nosūta viņu uz izolācijas iestādi, ja pastāv briesmas, 
ka savas tieksmes rezultātā viņš izdarīs nopietnus prettiesiskus 
nodarījumus. Atbilstoši 67.§ abi minētie līdzekļi, ja persona notiesāta 
ar brīvības atņemšanu, tiek izpildīti pirms soda. Tomēr tiesa nosaka, ka 
sods vai soda daļa ir izpildāma pirms šā līdzekļa piemērošanas, ja līdzekļa 
mērķis šādā vaidā ir vieglāk sasniedzams. 

Preventīvo ieslodzījumu tiesa nosaka līdz ar sodu, ja kāds par tīšu 
sodāmu nodarījumu notiesāts ar brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku 
par diviem gadiem (Vācijas KK 66.§). Preventīvais ieslodzījums attiecas 
uz personām, kuras jau agrāk sodītas vai izdarījušas šajā pantā norādītos 
noziegumus, piemēram, persona par vienu vai vairākiem nodarījumiem 
līdz jauna nodarījuma izdarīšanai izcietusi ne mazāk kā divus gadus 
brīvības atņemšanas vai viņai tikuši piemēroti ar brīvības atņemšanu 
saistīti labošanas un drošības līdzekļi. 

Uzraudzības noteikumi paredzēti Vācijas KK 68.§. Ja kāds tiek sodīts 
ar brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku par sešiem mēnešiem par 
sodāma nodarījuma izdarīšanu, par kuru likums speciāli paredz 
uzraudzības noteikšanu, tiesa bez soda var noteikt uzraudzību pār šo 
personu, ja pastāv briesmas, ka viņa izdarīs citus kriminālsodāmus 
nodarījumus. Notiesātais tādā gadījumā pakļauts uzraudzības dienestam 
un uz pārbaudes laiku tiesa nozīmē kuratoru (Vācijas KK 68.a§). Tiesa 
uz. uzraudzības laiku vai īsāku laiku var dot notiesātajam norādījumus, 
piemēram, viņš nedrīkst atstāt dzīvesvietu vai konkrētu apvidu bez 
uzraudzības dienesta atļaujas; atrasties noteiktās vietās, kur viņam var 
rasties iespēja vai vēlēšanās izdarīt citus sodāmus nodarījumus u.c. 
Notiesātajam uzraudzības laikā var uzlikt pienākumus, piemēram, 
ierasties noteiktā laikā uzraudzības dienestā vai citā noteiktā iestādē; 
nekavējoties ziņot uzraudzības dienestam par jebkādām dzīvesvietas 
Vai darbavietas izmaiņām u.c. (Vācijas KK 68.b §). Uzraudzība ilgst 
minimums divus vai maksimums piecus gadus (Vācijas KK 68.c§). 

Transportlīdzekļa vadīšanas atļaujas izņemšana paredzēta Vācijas KK 
69.§. Ja kāds par izdarīto prettiesisko nodarījumu, ko viņš izdarījis 
autotransportlīdzekļa vadīšanas laikā vai sakarā ar tā vadīšanu, notiesāts 
vai nav notiesāts tikai tāpēc, ka bija pierādīta viņa nepieskaitāmība vai 
to nevar izslēgt, tiesa izņem viņam atļauju vadīt autotransportlīdzekli, 
ļa no nodarījuma izriet, ka viņš nav derīgs transportlīdzekļa vadīšanai. 
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Persona parasti tiek atzīta par nederīgu autotransportlīdzekļa vadīšanai, 
ja nodarījums saistīts ar briesmu radīšanu ceļa kustībai (316.c§); ar 
transportlīdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī (316.§); nelikumīgu ceļu 
satiksmes negadījuma vietas atstāšanu (142.§) un transportlīdzeklis 
vadīts pilnīgā apreibuma stāvoklī (323.a§). Ja tiesa kādam izņem 
transportlīdzekļa vadīšanas atļauju, tad tā vienlaikus nosaka, ka laika 
posmā no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem jauna atļauja nevar 
tikt izsniegta (aizliegums). Aizliegumu var noteikt uz visiem laikiem, ja 
ir pamats uzskatīt, ka likumā noteiktais maksimālais laiks nav 
pietiekams, lai novērstu no personas izrietošās briesmas (69.a§). Ja 
personai, kas izdarījusi nodarījumu, nav atļaujas vadīt autotransport-
līdzekli, tad tiek noteikts tikai aizliegums. 

Par profesijas aizliegumu (Vācijas KK 70.§) sk. pie papildsodiem. 
Vispārīgās daļas trešās sadaļas "Nodarījuma juridiskās sekas" sestajā 
nodaļā "Labošanas un drošības līdzekļi" (61.-72.) ļoti detalizēti izklāstīti 
labošanas un drošības līdzekļu piemērošanas un izpildes nosacījumi. 

Austrijas KK Vispārīgās daļas trešajā sadaļā bez sodiem, labuma 
izņemšanas un priekšmetu konfiskācijas paredzēti vairāki preventīvie 
līdzekļi: ievietošana iestādē likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas 
novirzes (21.§); ievietošana iestādē likumpārkāpējiem, kuri cieš no 
narkomānijas vai alkoholisma (22.§); ievietošana iestādē bīstamiem 
recidīvistiem (23.§), izņemšana (26.§) un atstādināšana no amata un 
citas notiesāšanas juridiskās sekas (27.§). Par Austrijas KK 21.§ 
paredzēto preventīvo līdzekli ievietošanu iestādē likumpārkāpējiem, 
kuriem ir psihiskas novirzes, sk. šā salīdzinājuma 9.nodaļu "Medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļi". Austrijas KK 22.§ ietverti nosacījumi per
sonas ievietošanai iestādē likumpārkāpējiem, kuri cieš no narkomānijas 
vai alkoholisma. Ikvienu, kurš ļaunprātīgi lieto apreibinošus un 
narkotiskus līdzekļus un tiek notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, kas 
izdarīts dzēruma vai citādā stāvoklī, atrodoties atkarībā no sava 
ieraduma, vai par sodāma nodarījuma izdarīšanu pilnīgā reibuma 
stāvoklī (287.§), tiesai jānosūta uz iestādi likumpārkāpējiem, kuri cieš 
no narkomānijas vai alkoholisma, ja no viņa personības un nodarījuma 
veida izriet šaubas, ka sakarā ar savu aizraušanos ar apreibinošiem vai 
narkotiskiem līdzekļiem viņš izdarīs ar soda piedraudējumu aizliegtu 
nodarījumu ar smagām sekām vai ar soda piedraudējumu aizliegtu 
nodarījumu, kuru raksturo vairāk nekā vieglas sekas. 
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5. Sods 

Saskaņā ar Austrijas KK 23.§ ievietošana ies tādē b ī s tamiem 
recidīvistiem reizē ar sodu jānosaka tādos gadījumos, kad kāds pēc 
divdesmit četru gadu vecuma sasniegšanas tiek notiesāts vismaz ar 
brīvības atņemšanu uz diviem gadiem vai ja, piemēram, persona tiek 
notiesāta tikai vai galvenokārt par vienu vai vairākiem sodāmiem 
nodarījumiem pret dzīvību vai veselību, pret brīvību, pret svešu mantu, 
kas izdarīti, pielietojot vardarbību vai draudot to pielietot, vai par 
vispārbīstamiem tīšiem sodāmiem nodarījumiem; ja persona iepriekš 
divas reizes bijusi notiesāta ar brīvības atņemšanu uz laiku ilgāku par 
sešiem mēnešiem par minētajiem nodarījumiem u.c. gadījumos. 
Preventīvie līdzekļi ir nosakāmi uz nenoteiktu laiku. Tie ir izpildāmi tik 
ilgi, cik to prasa preventīvo līdzekļu mērķu sasniegšana. Taču ievietošana 
iestādē likumpārkāpējiem, kuri cieš no narkomānijas vai alkoholisma, 
nedrīkst turpināties ilgāk par diviem gadiem, bet ievietošana iestādē 
bīstamiem recidīvistiem - vairāk par desmit gadiem. Par izņemšanu 
(26.§) un atstādināšanu no amata (27.§) sk. iepriekš pie papildsodiem. 

Šveices KK pirmās grāmatas "Vispārīgie noteikumi" pirmās daļas 
"Noziegumi un kriminālpārkāpumi" trešās sadaļas pirmajā nodaļā 
"Atsevišķi sodi un līdzekļi" blakus atsevišķiem soda veidiem paredzēti 
drošības līdzekļi: "ierasto" noziedznieku internēšana (42.pants), līdzekļi, 
kas piemērojami garīgi slimajiem (43.pants), personu, kuras pārmērīgi 
lieto alkoholiskos dzērienus vai narkotiskos līdzekļus, ārstēšana 
(44.pants) un aizsargājošā uzraudzība (47.pants); citi līdzekļi, pie kuriem 
pieskaita preventīvo drošības naudu (57.pants), divus konfiskācijas 
veidus: bīstamu priekšmetu konfiskāciju (58.pants) un mantisko labumu 
konfiskāciju (59.pants), par ko runāts iepriekš pie papildsodiem, un vēl 
paredzēta kompensāci ja cietušajam (60.pants) un spr ieduma 
publicēšana. Par līdzekļu ierobežotu piemērošanu pārkāpuma gadījumos 
sk. Šveices KK 104.panta otro daļu. 

Saskaņā ar Šveices KK 42.pantu, ja persona, kura jau tīši izdarījusi 
daudzus noziegumus vai kriminālpārkāpumus, un viņai kopumā bijusi 
atņemta brīvība vismaz uz diviem gadiem, notiesājot ar katorgas cietumu 
vai ieslodzīšanu cietumā, vai audzināšanas darba līdzekļu piemērošanu, 
vai viņu institūcija, kas izpilda brīvības atņemšanas sodu, bija internējusi 
kā "ierastu" noziedznieku, piecu gadu laikā pēc galīgās atbrīvošanas 
Izdara jaunu tīšu noziegumu vai kriminālpārkāpumu, tad tiesnesis kā 
institūcija, kas izpilda sodu katorgas cietumā vai ieslodzījuma cietumā 
veidā, var noteikt internēšanu. Internēšana tiek izpildīta atklātās vai 
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slēgtās iestādēs, taču nekādā gadījumā iestādēs personām, kuras nozie
gumu izdarījušas pirmo reizi, aresta namos, audzināšanas darba iestādēs 
un ārstniecības iestādēs alkoholiķiem. Par izdarītajiem krimināl-
pārkāpumiem noteikumi par "ierasto" noziedznieku izolāciju netiek 
piemēroti. Līdzekļiem, kas piemērojami garīgi slimajiem (Šveices KK 
43.pants), personu, kas pārmērīgi lieto alkoholiskos dzērienus un 
narkot i sko līdzekļus, ārs tēšanu (Šveices KK 44.pants) sk. šā 
salīdzinājuma 9.nodaļā "Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi". 

Aizsargājošā uzraudzība (acīmredzot pēc soda izciešanas - U.K.) 
domāta, lai sniegtu personai palīdzību sakārtot dzīvi brīvībā, kas izpaužas 
palīdzībā ar vārdiem un darbiem, proti, piedaloties viņas izmitināšanā 
un iekārtošanā darbā (Šveices KK 47.pants). 

Preventīvā drošības nauda (Šveices KK 57.pants) paredzēta, ja pastāv 
briesmas, ka kāds izdarīs noziegumu vai kriminālpārkāpumu, ar kuru 
tas draud, vai kādam, kurš bijis notiesāts par noziegumu vai krimināl
pārkāpumu, ir nodoms vēlreiz noteiktā dienā izdarīt noziegumu, 
tiesnesis pēc personas sūdzības, kurai tiek draudēts ar šā nozieguma vai 
kriminālpārkāpuma izdarīšanu, var pieņemt no vainīgā solījumu 
neizdarīt noziegumu un uzlikt viņam par pienākumu sniegt attiecīgu tā 
izpildes garantiju. Ja persona pārkāpj saistību vai ļaunprātīgi neiesniedz 
nodrošinājumu noteiktā laikā, tiesa, lai nodrošinātu drošību, var pakļaut 
viņu arestam. Aresta laiks nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem. 

Kompensācija cietušajam (Šveices KK 60.pants) paredzēta, ja kādam 
ar noziegumu vai pārkāpumu ticis nodarīts kaitējums, kuru nesedz 
atlīdzināšana, un tiek uzskatīts, ka kaitējuma nodarītājs neatlīdzinās 
to, tiesnesis pēc cietušā prasības piespriež kaitējuma atlīdzību tiesas 
kārtībā vai kompensācijas kārtībā no: notiesātā nomaksātā naudas soda; 
konfiscētajiem priekšmetiem un materiālajiem labumiem vai ieņēmu
miem no to realizācijas; zaudējuma atlīdzināšanas aizstātajām prasībām; 
galvojuma līdzekļiem. 

Sprieduma nopublicēšana paredzēta saskaņā ar Šveices KK 61.pantu, 
ja ir tāda iespēja sabiedrības, cietušā vai personas, kas ir pilnvarota 
sūdzības iesniegšanai, interesēs, tad tiesnesis to nosaka uz notiesātā 
rēķina. Publicēšana, izņemot sabiedrības interesēs, notiek tikai pēc 
iepriekš minēto personu lūguma. 
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KL Vispārīgās daļas 5.nodaļas "Soda noteikšana" 46.-55.pants; Vācijas 
KK Vispārīgās daļas trešās sadaļas "Nodarījuma juridiskās sekas" otrās 
nodaļas "Soda noteikšana" 46.-49.§; trešās nodaļas "Soda noteikšana 
vairāku noziedzīgu nodarījumu gadījumā" 52.-55.§; ceturtās nodaļas 
"Soda nosacīta atlikšana" 56.§ un 58.§;piektās nodaļas "Brīdinājums ar 
atrunu par soda piemērošanas iespējamību. Atteikšanās no soda" 59-
<>().§. Austrijas KK Vispārīgās daļas ceturtās sadaļas "Soda noteikšana" 
32 - 41.§; piektās sadaļas "Nosacīta atbrīvošana no soda un nosacīta 
pirmstermiņa atbrīvošana no soda izciešanas, norādījumi un palīdzība 
pirmstermiņa atbrīvotajiem" 43.-45.§; Šveices KK pirmās grāmatas 
"Vispārīgienoteikumi"pinnās daļas "Noziegumi un kriminālpārkāpumi" 
trešās sadaļas "Sodi, drošības un citi līdzekļi"pirmās nodaļas 'Atsevišķi 
s< 'di un līdzekļi" 41.pants; otrās nodaļas "Soda noteikšana " 63.-69.pants; 
otrās daļas "Pārkāpumi" 107.pants. 

Soda noteikšanas vispārīgie principi ietverti KL46.pantā: tiesa piespriež 
sodu tādā apmērā, kādu nosaka Krimināllikuma Sevišķās daļas pants, 
kas paredz atbildību par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, un ievērojot 
|Q likuma Vispārīgās daļas noteikumus. Tiesa, nosakot sodu, un 
prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu, ņem vērā noziedzīgā 
nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību, atbildību 
mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. 

Vācijas KK 46.§ tiek runāts par soda noteikšanas pamatiem, saistot tos 
ar vainu. Soda noteikšanas pamats ir personas, kas izdarījusi nodarī
jumu, vaina. Tiek ņemts vērā soda iedarbības rezultāts, kas sagaidāms 
no soda piemērošanas attiecībā uz personas turpmāko dzīvi. Nosakot 
sodu, tiesa apsver apstākļus, kas liecina par labu personai, kura izdarījusi 
nodarījumu, un pret viņu. Nodarījuma raksturs un kaitīgums, kā arī 
personību raksturojošās ziņas, viņa attieksme pret nodarījumu ir īpaši 
uzsvērti. īpaši tiek ņemts vērā: personas, kas izdarījusi nodarījumu, 
virzošie motīvi un mērķi; domāšanas veids, kas izriet no noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanas un tā izdarīšanā parādītā griba; pienākuma 
neizpildīšanas pakāpe; nodarījuma izdarīšanas veids un kaitīgās sekas, 
likumpārkāpēja iepriekšējā dzīve, viņa personiskie un materiālie 
apstākļi; viņa uzvedība pēc nodarījuma izdarīšanas, īpaši viņa pūles 
atlīdzināt nodarīto kaitējumu un panākt vienošanos ar cietušo. Pēdējais 
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apstāklis ietverts Vācijas KK 46.a§ un var būt par pamatu soda 
mīkstināšanai vai noteiktos apstākļos dod iespēju atteikties no soda. 
Vācijas KK 47.§ īslaicīgu brīvības atņemšanu pieļauj tikai izņēmuma 
gadījumos. Brīvības atņemšanu uz laiku, mazāku par sešiem mēnešiem, 
tiesa nosaka tikai tādā gadījumā, ja ir īpaši apstākļi, kas piemīt 
nodarījumam vai likumpārkāpēja personībai, tāpēc padara neizbēgamu 
brīvības atņemšanas soda noteikšanu, lai iedarbotos uz šo personu vai 
aizsargātu tiesisko kārtību. 

Arī Austrijas KK 32.§ tāpat kā Vācijas KK teikts, ka soda noteikšanas 
pamats ir nozieguma izdarītāja vaina. Turpat teikts, ka, nosakot sodu, 
tiesai jāsalīdzina pastiprinošie un mīkstinošie apstākļi, ja vien tie jau 
nenosaka krimināltiesību normas sankciju, kā arī jāņem vērā soda un 
citu iespējamo nodarījuma seku ietekme uz personas turpmāko dzīvi 
sabiedrībā. Pie tam vispirms jāņem vērā, kādā mērā nodarījums 
izskaidrojams ar personas novirzi no uzvedības vai vienaldzību pret 
uzvedību, kas vērsta pret ar likumu aizsargātām vērtībām, un kādā mērā 
nodarījums izskaidrojams ar ārējiem apstākļiem vai pamudinošiem 
motīviem, kas varēja rasties cilvēkam, kuram ir tieksme vērsties pret 
tiesību aizsargātām vērtībām. Kopumā nosakāms tik bargs sods, cik liels 
ir kaitējums vai zaudējums, ko nodarījusi persona, kura realizējusi 
noziedzīgu nodarījumu. Jāņem vērā arī iespējamais kaitējums, kas varētu 
rasties viņa vainas dēļ. 

Saskaņā ar Šveices KK 63.pantu tiesnesis nosaka soda mēru atbilstošu 
personas vainai, ņemot vērā pamudinošos motīvus, iepriekšējo dzīvi un 
apsūdzētā personiskās attiecības. 

Atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi, kas ņemami vērā, 
nosakot vainīgajam sodu, paredzēti plašākā vai šaurākā izklāstā visos 
salīdzināmajos krimināllikumos, iekļaujot tos atsevišķās krimināllikuma 
normās vai paredzot kopā ar soda noteikšanas vispārējiem noteikumiem 
(piemēram, Vācijas KK 46.§). 

Saskaņā ar KL 47.pantu par atbildību mīkstinošiem apstākļiem 
atzīstami šādi apstākļi: noziedzīga nodarījuma izdarītājs pieteicies par 
vainīgu, vaļsirdīgi atzinies un nožēlojis izdarīto; vainīgais aktīvi veicinājis 
noziedzīga nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu; vainīgais sekmējis 
citas personas nozieguma atklāšanu; vainīgais labprātīgi atlīdzinājis 
nodarīto zaudējumu vai novērsis radīto kaitējumu; noziedzīgais nodarī
jums izdarīts smagu personisko vai ģimenes apstākļu dēļ; noziedzīgais 
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i H Klarījums izdarīts vardarbības iespaidā, materiālas vai citādas atkarības 
dēļ; noziedzīgais nodarījums izdarīts cietušā prettiesiskas vai amorālas 
uzvedības ie tekmē; noziedzīgs nodarī jums izdarīts, pārkāpjot 
nepieciešamās aizstāvēšanās, galējās nepieciešamības, noziedzīgu 
nodarījumu izdarījušās personas aizturēšanas, attaisnojama profesionālā 
riska, pavēles un rīkojuma izpildīšanas tiesiskuma nosacījumus; 
noziedzīgo nodarījumu izdarījusi grūtniece; noziedzīgu nodarījumu 
i/darījusi persona ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī. Šis atbildību 
mīkstinošo apstākļu uzskaitījums nav izsmeļošs, jo tiesa, nosakot sodu, 
var ņemt vērā arī citus apstākļus, kas likumā nav paredzēti, ja viņa tos 
atzīst par atbildību mīkstinošiem apstākļiem. 

Vācijas KK atbildību mīkstinošie apstākļi atsevišķi nav izdalīti; tie ietverti 
Vācijas KK 46.§ kā soda noteikšanas pamats. Atsevišķā paragrāfā 
paredzēti nosacījumi, kas jāievēro, ja konstatēti likumā paredzētie īpašie 
mīkstinošie apstākli (Vācijas KK49.§). Piemēram, ja brīvības atņemšana 
noteikta uz laiku, soda maksimums var tikt noteikts līdz trim ceturtdaļām 
no paredzētā maksimālā laika. Šis nosacījums attiecas arī uz naudas 
sodu dienas likmju veidā. Paredzēta arī iespēja samazināt brīvības 
atņemšanas sodu, kas zemāks par likumā noteikto soda minimālo 
robežu, bet atkarībā no šīs likumā paredzētās minimālās robežas. 
Paredzēta arī soda mīkstināšana pēc tiesas ieskata līdz likumā 
paredzētajam minimālajam laikam vai sodu brīvības atņemšanas veidā 
var aizstāt ar naudas sodu (šā paragrāfa otrā daļa). 

Austrijas KK 34.§ satur īpašus mīkstinošus apstākļus, no kuriem vairāki 
ir tādi, kas nav ietverti KL 47.pantā. Atšķirīgi ir arī tas, ka šie atbildību 
mīkstinošie apstākļi Austrijas KK paragrāfu secībā seko aiz sevišķi 
pastiprinošaj iem apstākļ iem (Austrijas KK 33.§). Par sevišķi 
mīkstinošiem apstākļiem atzīstams, piemēram, tas, ka nodarījuma 
izdarītājs to izdarījis pēc astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas līdz 
divdesmit viena gada vecumam vai, atrodoties nenormāla psihiska 
stāvokļa ietekmē, viņš slikti sapratis notiekošā būtību, vai, ja viņš 
"ielaists" no audzināšanas viedokļa; kļuvis par vainīgu tikai tāpēc, ka 
nav novērsis seku iestāšanos tādā gadījumā, kad likums seku nodarīšanu 
saista ar soda piedraudējumu; izdarījis nodarījumu vienīgi aiz 
neapdomības; izdarījis nodarījumu vairāk sakarā ar radušos vilinošu 
iespēju nekā ar iepriekš izveidojušos nodomu; neskatoties uz to, ka 
nodarījums bijis pabeigts, tas nav nodarījis nekādu kaitējumu, vai ari 
izdarīts tikai mēģinājums; izdarījis nodarījumu jau sen un kopš tā laika 
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uzvedies likumpaklausīgi; nodarījums raksturīgs ar to, ka izdarītājs vai 
viņam personiskajās attiecībās tuva persona nodarījuma izdarīšanas vai 
tā seku iestāšanās rezultātā ieguvuši nopietnus miesas bojājumus vai 
kaitējumu veselībai vai citu būtisku faktisko vai tiesisko kaitējumu u.c. 
Mīkstinošs apstāklis ir arī tas, ka notikušais tiesvedības process par 
izdarītāju ir turpinājies nesamērīgi ilgi, bet ne tāpēc, ka to uzstājis viņš 
vai viņa aizstāvis (Austrijas KK 34.§ otrā daļa). Ar pēdējo piebildi 
acīmredzot domāts, ka procesa ieilgšana notikusi vainīgā vai viņa 
aizstāvja vainas dēļ. 

Šveices KK 64.pantā salīdzinoši mazāk minēti apstākļi, kas mīkstina 
sodu. Taču daži ir atšķirīgi vai īpatnēji formulēti, piemēram, persona 
rīkojusies, vadoties no vērā ņemamiem pamudinošiem motīviem; ja 
personu nopietnā kārdināšanā ievedis cietušais ar savu uzvedību; ja 
persona bijusi nikna vai cietusi lielas sāpes, ko izraisījis netaisnīgs kairi
nājums vai nepelnīts apvainojums; ja personai vecumā no astoņpadsmit 
līdz divdesmit gadiem vēl nav pilnīga priekšstata par sava noziedzīgā 
nodarījuma prettiesiskumu u.c. Par pārkāpumiem, ja ir mīkstinoši 
apstākļi, aresta vietā nosaka naudas sodu (Šveices KK 107.pants). 

Atbildību pastiprinošie apstākļi visplašāk reglamentēti KL. Saskaņā 
ar KL 48.pantu par atbildību pastiprinošiem apstākļiem var atzīt šādus: 
noziedzīgais nodarījums izdarīts atkārtoti vai veido noziedzīgo 
nodarījumu recidīvu; noziedzīgais nodarījums izdarīts personu grupā; 
tas izraisījis smagas sekas; noziedzīgs nodarījums izdarīts pret personu, 
kura nav sasniegusi piecpadsmit gadu vecumu, vai pret personu, 
izmantojot tās bezpalīdzības stāvokli vai vecuma nevarību; noziedzīgais 
nodarījums izdarīts ar sevišķu cietsirdību vai ņirgājoties par cietušo; 
nodarījums izdarīts, izmantojot sabiedriskā posta apstākļus; noziedzīgais 
nodarījums izdarīts, lietojot ieročus vai sprāgstošas vielas vai citā vispār-
bīstamā veidā; noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola, narkotisko, 
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē; noziedzīgo 
nodarījumu izdarījusī persona nolūkā panākt soda samazināšanu ir 
sniegusi apzināti nepatiesas ziņas par citas personas izdarītu noziedzīgo 
nodarījumu u.c. Nosakot sodu, tiesa nevar atzīt par atbildību pastiprino
šiem apstākļiem tādus, kas nav minēti krimināllikumā. Atšķirīgs 
noteikums ietverts KL 48.panta otrajā daļā: tiesa, ņemot vērā noziedzīgā 
nodarījuma raksturu, var neatzīt par atbildību pastiprinošu jebkuru no 
šajā pantā norādītajiem apstākļiem. Par atbildību pastiprinošu apstākli 
nav atzīstams tāds, kas Krimināllikumā paredzēts kā noziedzīga 
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nodarījuma sastāva pazīme. Šis nosacījums attiecas arī uz atbildību 
mīkstinošiem apstākļiem (KL47.panta trešā daļa). Arī Vācijas KK 46.§ 
liesajā daļā teikts, ka, nosakot sodu, netiek ņemti vērā apstākļi, kas jau 
ir ietverti likumā paredzētajās nodarījuma sastāva pazīmēs. 

Vācijas KK atbildību pastiprinošie apstākļi īpaši netiek izdalīti no 46.§, 
kurā ietverti soda noteikšanas pamati, norādot, ka ņemami vērā arī 
apstākļi, kas liecina pret nodarījumu izdarījušo personu. 

Austrijas KK 33.§ norādīti sevišķi pastiprinošie apstākļi, kas ņemami 
Vērā, vainīgajam nosakot sodu, tostarp tādi, kas citos salīdzināmajos 
krimināllikumos īpaši nav paredzēti. Ja persona izdarījusi nodarījumu, 
pastiprinošie apstākļi ir: persona izdara vairākus viena un tā paša vai 
dažāda veida noziedzīgus nodarījumus vai izdarījusi noziedzīgo nodarī
jumu ilgākā laika posmā; tā jau bijusi notiesāta par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanu, kuru raksturo vienādas kaitīgas īpašības; per
sona ietekmējusi citu personu izdarīt noziedzīgu nodarījumu; persona 
ir bijusi viena vai vairāku noziedzīgo nodarījumu iniciatore vai uzkūdītāja 
vai ir pildījusi vadošo lomu tāda nodarījuma izdarīšanā; rīkojusies, 
vadoties no rasistiskiem, nacionālistiskiem vai citiem īpaši nosodāmiem 
motīviem u.c. īpašā normā paredzēta soda pastiprināšana recidīva 
gadījumā (Austrijas KK 39.§). Reibuma stāvoklis zināmos apstākļos var 
būt atbildību mīkstinošs apstāklis (Austrijas KK 35.§). 

Šveices KK par soda pastiprināšanas apstākli uzskata recidīvu (Šveices 
KK 67.pants). Citi atbildību pastiprinoši apstākļi īpaši nav minēti. 

Vieglāka soda noteikšana nekā likumā paredzētais sods plaši 
reglamentēta KL 49.pantā, paredzot diezgan stingrus ierobežojumus 
šādai iespējai. Saskaņā ar KL 49.panta pirmo daļu, ja tiesa, ievērojot 
vairākus vainīgā atbildību mīkstinošos apstākļus un vainīgā personību, 
atzīst par nepieciešamu viņam noteikt sodu, kas ir zemāks par minimālo 
robežu, kāda par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu paredzēta likumā, 
vai atzīst par nepieciešamu noteikt citu, vieglāka soda veidu, tā var 
attiecīgi sodu mīkstināt, spriedumā obligāti norādot šāda nolēmuma 
motīvus. Šā panta trešajā un ceturtajā daļā noteikti izņēmumi no iepriekš 
minētajiem nosacījumiem. Teiktais attiecas arī uz obligāti piemēro
jamiem papildsodiem. Vieglāka soda noteikšana nav piemērojama, ja 
l iesa atzinusi, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts atbildību pastiprinošos 
apstākļos. Tāpat ierobežojumi attiecas uz gadījumiem, kad persona atzīta 

63 



VISPĀRĪGA DAĻA 

par vainīgu smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, izņemot 
nepilngadīgos, sievietes un personas, kuras agrāk nav bijušas notiesātas 
par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. 

Vācijas KK nav īpašas normas, kurā kopumā reglamentēti vieglāka soda 
nekā paredzēts likumā noteikšanas nosacījumi. Taču soda samazināšanas 
nosacījumi pastāv. Piemēram, saskaņā ar Vācijas KK 49.§ otro daļu, ja 
tiesa saskaņā ar likumu var mīkstināt sodu pēc sava ieskata, tad tā var 
sodu samazināt līdz likumā paredzētajam noteiktā soda minimālajam 
laikam vai sodu brīvības atņemšanas veidā aizstāt ar naudas sodu. 

Austrijas KK ietverta norma, kurā paredzēta ārkārtēja soda mīkstinā
šana, dominējot mīkstinošiem apstākļiem. Saskaņā ar Austrijas KK41.§, 
ja mīkstinošie apstākļi ievērojami dominē pār pastiprinošajiem 
apstākļiem un ir pamatota pārliecība, ka nozieguma izdarītājs, nosakot 
viņam brīvības atņemšanas sodu, zemāku par likumā noteikto minimālo 
apmēru, turpmāk neizdarīs noziedzīgus nodarījumus, tad viņam var 
piemērot ārkārtēju soda mīkstināšanu. Ārkārtējā soda mīkstināšana šajā 
pantā noteiktajās robežās atkarīga no sankcijā noteiktā soda maksimālās 
vai minimālās robežas. Piemēram, ja nodarījums sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, ilgāku par pieciem gadiem, brīvības atņemšanas 
laiku var noteikt, sākot no sešiem mēnešiem. 

Šveices KK 65.pantā paredzēti soda aizstāšanas gadījumi. Ja tiesnesis 
atrod par iespējamu mīkstināt sodu, viņš nosaka, piemēram, katorgas 
cietuma vietā ieslodzījumu cietumā uz laiku no sešiem mēnešiem līdz 
pieciem gadiem; ieslodzījuma cietuma vietā nosaka arestu vai naudas 
sodu u.tml. Saskaņā ar Šveices KK 66.pantu tur, kur likums paredz soda 
mīkstināšanu pēc personiskā ieskata, tiesnesis nav saistīts ar soda veidu 
un mēru, kas paredzēts par nozieguma vai kriminālpārkāpuma 
izdarīšanu. Tomēr tiesnesi saista soda minimālais apmērs, kas noteikts 
likumā konkrētajam soda veidam. Par pārkāpumu, ja ir mīkstinoši 
apstākļi, aresta vietā nosaka naudas sodu (Šveices KK 107.pants). 

Soda note ikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem 
(nodarījumu, sankciju kopība) reglamentēta visos salīdzināmajos 
krimināllikumos. 

Saskaņā ar KL 50\pantu, ja persona izdarījusi vairākus patstāvīgus 
noziedzīgus nodarījumus, tiesa, noteikusi sodu atsevišķi par katru 
nodarījumu, galīgo sodu nosaka pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, 
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ietverot vieglāko sodu smagākajā vai arī pilnīgi vai daļēji saskaitot 
piespriestos sodus. Tādā gadījumā soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt 
attiecīgajam soda veidam noteikto maksimālo laiku (šie nosacījumi 
attiecas arī uz papildsodiem). Tomēr brīvības atņemšanas laiks, izņemot 
mūža ieslodzījumu, sodus saskaitot, var sasniegt divdesmit gadus. Pēc 
noziedzīgo nodarījumu kopības noteiktajam pamatsodam var pievienot 
papildsodus, kas piespriesti atsevišķi par katru noziedzīgo nodarījumu. 
KL 50.panta piektajā daļā noteikts, ka līdzīgā veidā kā iepriekš minēts, 
nosakāms sods, ja pēc sprieduma taisīšanas konstatēts, ka notiesātais 
vainīgs vēl citā noziedzīgā nodarījumā, ko viņš izdarījis pirms sprieduma 
taisīšanas pirmajā lietā. Šajā gadījumā soda laikā ieskaitāms sods, kas 
pilnīgi vai daļēji izciests pēc pirmā sprieduma. 

Pēdējā gadījuma soda noteikšanas nosacījums ietverts arī Vācijas KK 
55.§ un Austrijas KK31.§. 

Šveices KK 68.panta otrajā daļā teikts: ja tiesnesis piespriedis personai 
par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu brīvības atņemšanu pirms viņš 
nosaka brīvības atņemšanas sodu par citu noziedzīgu nodarījumu, tad 
viņš nosaka sodu tādā veidā, ka persona netiek sodīta bargāk kā tādā 
gadījumā, ja sods par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem tiktu 
noteikts vienlaikus. 

Soda noteikšanu pēc nodarījumu kopības Vācijas KK reglamentē 
vairākas normas. Vācijas KK 53.§ pirmajā daļā teikts: ja kāds izdarījis 
vairākus sodāmus nodarījumus, par kuriem vienlaikus tiek taisīts 
spriedums, kā rezultātā tiek noteikti vairāki sodi brīvības atņemšanas 
veidā vai vairāki naudas sodi, tiek noteikts sods pēc kopības. Saskaņā ar 
Vācijas KK 54.§ visos gadījumos, izņemot mūža ieslodzījumu, kad sods 
ir brīvības atņemšana, kopējais sods tiek noteikts, paaugstinot noteikto 
augstāko sodu, bet, ja sodi ir dažāda veida - paaugstinot bargā-ko soda 
veidu. Kopīgais sods nedrīkst pārsniegt atsevišķu sodu summu. Bet 
jāievēro: ja sods ir brīvības atņemšana uz laiku, kopējais sods nedrīkst 
pārsniegt piecpadsmit gadus. Augstākā robeža noteikta arī citiem soda 
veidiem. Nosakot sodu pēc kopības, var un vajag noteikt papildsodus, 
papildu sekas un labošanas un drošības līdzekļus, ja to paredz vai pieļauj 
viens no piemērojamiem likumiem. 

Austrijas KK 28.§ paredz: ja kāds ar vienu vai vairākām patstāvīgām 
darbībām izdara vairākus viena un tā paša vai dažādu veidu noziedzīgus 
nodarījumus un vienlaikus tiek sodīts par šiem nodarījumiem, tad, ja 
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attiecīgās likuma normas paredz tikai brīvības atņemšanu vai tikai 
naudas sodu, tiek noteikts vienots brīvības atņemšanas vai naudas sods. 
Šo sodu nosaka pēc tā likuma, kas nosaka bargāko sodu. Atsakoties no 
ārkārtējas soda mīkstināšanas (Austrijas KK 41.§), tiesa nevar noteikt 
mīkstāku sodu nekā tas, kurš paredzēts pēc kopības piemērojamās 
normās kā smagākais starp minimālajiem soda laikiem. Ja vienā no 
attiecīgajām normām, kuras piemēro pēc kopības, paredzēts brīvības 
atņemšanas sods, bet citā naudas sods, vai kaut vienā no tām paredzēta 
iespēja noteikt naudas sodu un brīvības atņemšanu vienlaikus, jānosaka 
brīvības atņemšana un naudas sods, ja šie sodi paredzēti kā obligāti. Ja 
viena no šīm normām obligāti neparedz šo soda veidu, tad tas var tikt 
noteikts. Šis noteikums attiecināms arī uz cita veida sankcijām. Preven
tīvie līdzekļi jāpiemēro, ja tam ir priekšnoteikumi sakarā ar viena vai 
vairāku ar soda piedraudējumu aizliegtu nodarījumu izdarīšanu, par 
kuriem persona tiek notiesāta vienlaikus. 

Ja kādam par viena vai vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu 
piespriesti vairāki brīvības atņemšanas sodi, tiesnesis nosaka viņam sodu 
par smagāko nodarījumu un attiecīgi paaugstina soda laiku, teikts 
Šveices KK 68.pantā. Tomēr viņš nevar paaugstināt vairāk kā uz pusi 
no lielākā draudošā soda apmēra. Pie tam viņu saista šim soda veidam 
likumā noteiktais maksimālais soda mērs. Papildsodi un līdzekļi var tikt 
piespriesti arī tad, ja tie draud tikai par vienu no vairākiem noziedzī
giem nodarījumiem vai paredzēti kaut vai vienā no vairākām krimināl
tiesību normu sankcijām. 

Soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem paredzēta KL 51.pantā. 
Ja notiesātais pēc sprieduma taisīšanas, bet pirms pilnīgas soda izciešanas 
izdarījis jaunu noziedzīgu nodarījumu, tiesa jaunajā spriedumā 
noteiktajam sodam pilnīgi vai daļēji pievieno sodu, kas nav izciests pēc 
iepriekšējā sprieduma. Galīgajam sodam pēc vairākiem spriedumiem 
jābūt lielākam par sodu, kāds noteikts par jaunu izdarītu noziedzīgu 
nodarījumu, kā ari par neizciestā soda daļu pēc iepriekšējā sprieduma. 
Saskaitot sodus pēc vairākiem spriedumiem, soda kopējais laiks nedrīkst 
pārsniegt attiecīgajam soda veidam noteikto maksimālo laiku. Taču 
brīvības atņemšanas laiks, izņemot mūža ieslodzījumu, var sasniegt 
divdesmit piecus gadus brīvības atņemšanas. 
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Citos salīdzināmajos krimināllikumos līdzīga norma nav paredzēta. Soda 
noteikšanas nosacījumi, ja iepriekšējais sods nav izciests līdz jauna 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, ietverti normās, kas reglamentē 
nosacītu notiesāšanu, nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu u.c. 

KL visai detalizēti reglamentēti sodu saskaitīšanas un aizstāšanas 
noteikumi. 1a saskaņā ar KL 52.panta pirmo daļu, saskaitot sodus par 
vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem vienā spriedumā vai pēc 
vairākiem spriedumiem, brīvības atņemšanas soda viena diena atbilst: 
vienai aresta dienai; astoņām piespiedu darba stundām vai vienai 
policijas kontroles dienai. Turpmāk šajā pantā teikts, ka naudas sods, 
tiesību ierobežošana, ja šie sodi tiek piespriesti kopā ar brīvības 
atņemšanas sodu, arestu, piespiedu darbu, tiek izpildīti patstāvīgi. 
Nosakot sodus, kas nav minēti iepriekš, tiesa, ņemot vērā iepriekšējo 
apcietinājumu, izciestā soda daļu vai medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļu piemērošanas laiku, var mīkstināt sodu vai pilnīgi atbrīvot 
vainīgo no soda izciešanas. Iepriekšējo apcietinājumu tiesa ieskaita soda 
laikā, skaitot vienu iepriekšējā apcietinājuma dienu par vienu brīvības 
atņemšanas dienu. Mājas arestu ieskaita brīvības atņemšanas soda 
termiņā, pie līdzinot vienu mājas aresta dienu vienai brīvības atņemšanas 
dienai. 

Vācijas KK 51..§ veltīts ieskaitīšanai. Ja vainīgais par nodarījumu, kas 
bijis vai ir tiesas izskatīšanas priekšmets, ticis pakļauts iepriekšējam 
apcietinājumam vai cita veida izolācijai, tas tiek ieskaitīts brīvības 
atņemšanas soda laikā vai naudas soda summā. Taču tiesa var nolemt, 
ka pilnīga vai daļēja ieskaitīšana netiek veikta, ja tā nav attaisnota, ņemot 
vērā notiesātā uzvedību pēc nodarījuma izdarīšanas. Ieskaitot naudas 
sodu, viena brīvības atņemšanas diena atbilst vienai dienas likmei. 

Austrijas KK 38.§ reglamentē iepriekšējās aizturēšanas ieskaitīšanu. 
Īslaicīgās aizturēšanas pēc administratīvo institūciju lēmuma, īslaicīgās 
aizturēšanas pēc tiesas lēmuma un iepriekšējā apcietinājuma laiku 
ieskaita, nosakot sodu brīvības atņemšanas vai naudas soda veidā, ja 
attiecībā uz personu tikusi piemērota aizturēšana. Iepriekšējās 
aizturēšanas ieskaitīšana sodā naudas soda veidā notiek tāpat kā naudas 
soda aizstāšana ar brīvības atņemšanu. Saskaņā ar Austrijas KK 19.§ 
viena brīvības atņemšanas diena atbilst divām dienas likmēm. 
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Atbilstoši Šveices KK 69.pantam tiesnesis ieskaita notiesātajam 
iepriekšējā apcietinājuma laiku brīvības atņemšanas laikā, ja personas 
uzvedība pēc nodarījuma izdarīšanas nav izraisījusi iepriekšējā 
apcietinājuma noteikšanu vai pagarināšanu. Ja ar spriedumu tiek 
noteikts tikai naudas sods, tiesnesis var iepriekšējā apcietinājuma laiku 
ņemt vērā samērīgā veidā. 

KL 53.pants paredz soda noteikšanu par sagatavošanos noziegumam 
un nozieguma mēģinājumu, KL 54.pants - soda noteikšanu par 
noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts līdzdalībā. Šajos pantos ietverti 
vispārēji nosacījumi soda noteikšanai. Citos salīdzināmajos krimināl
likumos soda noteikšanas nosacījumi ietverti normās, kas reglamentē 
šos krimināltiesību institūtus - Vācijas KK 23. un 29.§; Austrijas KK 
13.§; un Šveices KK 21.-23.pants un 24.un 25.pants, norādot tos kā 
mīkstinošus apstākļus vai paredzot piemērot vispārējos soda noteikšanas 
principus. 

Nosacīta notiesāšana pēc būtības paredzēta visos salīdzināmajos krimi
nāllikumos. Raksturīgi, ka atšķirībā no KL citos salīdzināmajos krimināl
likumos nosacīta notiesāšana reglamentēta ļoti izvērsti, ietverot tajos 
ne tikai šī krimināltiesību institūta materiālās normas, bet arī procesuā
los un nosacītas notiesāšanas izpildes un kontroles nosacījumus. 

Saskaņā ar KL Vispārīgās daļas V nodaļas "Soda noteikšana" 55.panta 
pirmo daļu, ja, nosakot sodu brīvības atņemšanas, piespiedu darba, 
aresta vai naudas soda veidā, tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā 
nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus 
lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk 
neizdarīs likumpārkāpumus, tā vainīgo var notiesāt nosacīti, nosakot 
notiesātā uzvedības kontroli vai bez tās. Šādā gadījumā tiesa nolemj 
sodu neizpildīt, ja tās noteiktajā pārbaudes laikā notiesātais neizdarīs 
jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs 
tiesas uzliktos pienākumus, teikts KL 55.panta otrajā daļā. Turpmāk 
šajā pantā paredzēts, ka, nosacīti notiesājot, tiesa paredz pārbaudes 
laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem. Tiesa nosacīti notiesātajam 
var piespriest papildsodus un uzlikt nosacīti notiesātajam pienākumus, 
kuru uzskatījums nav izsmeļošs, jo tiesa pēc sava ieskata var uzlikt ari 
likumā nenorādītus pienākumus. KL 55.panta sestā daļa paredz šādu 
pienākumu uzlikšanu nosacīti notiesātajam: noteiktā termiņā novērst 
radīto kaitējumu; nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta 
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piekrišanas; periodiski reģistrēties Valsts probācijas dienestā un 
piedalīties probācijas programmās; neapmeklēt noteiktas vietas; un 
noteiktā laikā atrasties savā dzīvesvietā. Nosacīti notiesājot, tiesa var 
uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu alkohola, 
narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, pienākumu 
ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības, 
ja viņš tam piekrīt. Tiesa var nosacīti notiesātajam pārbaudes laikā 
uzliktos pienākumus pilnīgi vai daļēji atcelt. Ja nosacīti notiesātais bez 
attaisnojoša iemesla neizpilda tiesas uzliktos pienākumus vai atkārtoti 
izdara administratīvos pārkāpumus, par ko viņam uzlikti administratīvie 
sodi, tiesa pēc tās iestādes iesnieguma, kurai uzdots kontrolēt notiesātā 
uzvedību, var pieņemt lēmumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu 
notiesātajam vai par pārbaudes termiņa pagarināšanu uz gadu. Ja 
nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, 
liesa nosa ka viņam sodu saskaņā ar soda noteikšanas pēc vairākiem 
spriedumiem (KL 51.pants), ievērojot arī sodu saskaitīšanas vai 
aizstāšanas noteikumus (KL 52.pants). 

Nosacīta notiesāšana ir paredzēta Vācijas KK Vispārīgās daļas trešās 
sadaļas "Nodarījuma juridiskās sekas" īpašā nodaļā ar nosaukumu "Soda 
nosacīta atlikšana". Saskaņā ar Vācijas KK 56.§, notiesājot ar brīvības 
atņemšanu uz laiku ne ilgāku par vienu gadu, tiesa atliek noteikto sodu, 
piemērojot pārbaudi, ja ir pamats cerēt, ka pati notiesāšana jau var 
kalpot notiesātajam par brīdinājumu un ka viņš turpmāk ari bez soda 
izpildes iedarbības neizdarīs sodāmus nodarījumus. Pie tam ņem vērā 
notiesātā personību, viņa iepriekšējo dzīvi, nodarījuma apstākļus, 
uzvedību pēc nodarījuma izdarīšanas, dzīves apstākļus un sekas, kas 
viņam var iestāties pēc soda izciešanas. Ja konstatēti īpaši apstākli, 
brīvības atņemšanas laiks var būt līdz diviem gadiem. Tad, pieņemot 
lēmumu par soda atlikšanu, īpaši tiek ņemtas vērā notiesātā pūles, lai 
kompensētu ar viņa nodarījumu radīto kaitējumu. Šis pants satur norādi, 
ka, notiesājot ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, 
sods netiek atlikts, ja to prasa tiesiskās kārtības aizsardzība. Atbilstoši 
Vācijas KK 56.a§ tiesa nosaka pārbaudes laika ilgumu: tas nedrīkst 
pārsniegt piecus gadus un būt īsāks par diviem gadiem. Pārbaudes laiku 
līdz brīdim, kad tas beidzas, var vēlāk saīsināt līdz minimālajam apmēram 
vai palielināt līdz maksimālajam apmēram. Vācijas KK 56.b§ paredz 
pienākumu uzlikšanu pārbaudes laikā, bet nedrīkst izvirzīt neizpildāmas 
prasības. Šajā pantā norādīti ari uzliekamie pienākumi: iespēju robežās 
atlīdzināt ar nodarījumu radītos zaudējumus; naudas summas nomaksa 
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sabiedriski derīgas iestādes labā, ja tas uzdots, ņemot vērā nodarījumu 
un nodarījumu izdarījušā personību; citu sabiedriski derīgu darbu 
izpildīšana vai naudas summas nomaksa valsts kases labā. Pēdējos trīs 
pienākumus var uzlikt, ja tie nav pretrunā ar zaudējumu kompensāciju 
cietušajam. Pienākumus var neuzlikt, ja notiesātais uzņemas tos pildīt 
un ja ir pamats cerēt, ka viņš tos izpildīs. Vācijas KK 56.c§ teikts, ka visā 
pārbaudes laikā tiesa dod notiesātajam norādījumus, ja tādi ir 
nepieciešami, lai turpmāk viņš neizdarītu sodāmus nodarījumus; 
nedrīkst izvirzīt neizpildāmas prasības par notiesātā dzīvesveidu. Tiesa 
var īpaši norādīt uz to, ka notiesātajam ir nepieciešams: sekot 
norādījumiem, kas attiecas uz atrašanās vietu, izglītību, darbu un brīvo 
laiku vai savu saimniecisko lietu kārtošanu; ierasties noteiktā laikā tiesā 
vai citā paredzētā vietā; nekontaktēties ar noteiktām personām vai 
noteiktu personu grupu, kas var dot viņam ieganstu vai stimulu 
turpmāko sodāmo nodarījumu izdarīšanai u.tml.; neturēt savā īpašumā 
vai valdījumā vai neļaut glabāt priekšmetus, kas var dot ieganstu vai 
stimulēt citu sodāmu nodarījumu izdarīšanu vai pildīt savu tuvāko 
materiālās uzturēšanas pienākumus. Tiesa var dot norādījumu iziet 
ārstēšanos, kas saistīta ar fizisku iejaukšanos, vai iziet ārstēšanās kursu, 
bet tikai ar notiesātā piekrišanu. Piekrišana attiecas ari uz norādījumu 
dzīvot noteiktā vietā vai atrasties attiecīgajā iestādē. Vācijas KK 56.d§ 
paredz palīdzību notiesātajam uz visu vai daļu no pārbaudes laika, ko 
tiesa uzdod personai, kura nozīmēta tādam uzdevumam, lai atturētu 
viņu no sodāmu nodarījumu izdarīšanas; šāda darbība norit kā dienests 
vai uz sabiedriskiem pamatiem. Norādījumus parasti dod gadījumā, ja 
brīvības atņemšanas laiks ir ilgāks par deviņiem mēnešiem un notiesātais 
vēl nav sasniedzis divdesmit septiņu gadu vecumu. Tiesai ir tiesības ari 
papildus pieņemt, grozīt vai atcelt lēmumu par pienākumu uzlikšanu 
un norādījumiem (Vācijas KK 56.e§). Paredzēti ari nosacījumi soda 
izpildīšanas atlikšanas atcelšanai. Saskaņā ar Vācijas KK56.f§ tiesa atceļ 
soda atlikšanu, ja notiesātais : pārbaudes laikā izdara sodāmu 
nodarījumu; rupji un sistemātiski pārkāpj norādījumus vai sistemātiski 
izvairās no personas, kura nozīmēta palīdzības sniegšanai pārbaudes 
laikā, uzraudzības un vadības; rupji un sistemātiski pārkāpj savas 
saistības. Noteiktos apstākļos tiesa var neatcelt soda izpildīšanas 
atlikšanu, uzliekot citus pienākumus vai dodot citus priekšrakstus, vai 
pagarinot pārbaudes laiku. Ja tiesa neatceļ soda atlikšanu, tad tā 
notiesāto atbrīvo no soda pēc pārbaudes laika beigām. Tiesa var atcelt 
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soda atlikšanu, ja notiesātais par tīša sodāma nodarījuma izdarīšanu, 
kas izdarīts pārbaudes laikā, tiek notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 
laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem. 

Vācijas KK tās pašas sadaļas piektajā nodaļā paredzēts brīdinājums 
par soda iespējamo piemērošanu, kas arī satur nosacītas notiesāšanas 
elementus, bet attiecas uz citu soda veidu - naudas sodu. Saskaņā ar 
Vācijas KK 59.§, ja kādam noteikts naudas sods apmērā līdz simts 
astoņdesmit dienas likmēm, tiesa, viņu notiesājot, var aprobežoties ar 
brīdinājumu un noteikt sodu, atrunājot, ka iespējama tā piemērošana, 
pastāvot šajā pantā norādītajiem nosacījumiem. Brīdinājums par 
iespējamo kriminālsoda piemērošanu parasti nav piemērojams, ja per
sona pēdējo triju gadu laikā pirms sodāmā nodarījuma izdarīšanas jau 
saņēmusi brīdinājumu par soda iespējamo piemērošanu vai tikusi reāli 
notiesāta ar sodu. Līdz ar brīdinājumu var tikt noteikta mantas 
konfiskācija, priekšmetu izņemšana un iznīcināšana. Labošanas un 
drošības līdzekļu noteikšana, atrunājot soda iespējamo piemērošanu, 
nav pieļaujama. Vācijas KK59.a§ paredz pārbaudes laiku, pienākumus 
un priekšrakstus. Pārbaudes laiks tiek noteikts, un tā ilgums nedrīkst 
pārsniegt trīs gadus un nevar būt mazāks par vienu gadu. Turpmākajos 
paragrāfos risināti notiesāšanas ar brīdinājumu par soda iespējamo 
piemērošanu izpildes jautājumi un par kopīgā soda noteikšanu, ja izdarīti 
vairāki sodāmi nodarījumi (Vācijas KK 59.b-59.c §). 

Austrijas KK 43.§ paredzēta nosacīta atbrīvošana no soda. Ja 
likumpārkāpējs tiek notiesāts ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne ilgāku 
par diviem gadiem vai ar naudas sodu, tiesa var viņu nosacīti atbrīvot 
no soda, nosakot pārbaudes laiku no viena līdz trim gadiem, ja ir pamats 
uzskatīt, ka pietiks tikai ar soda izpildīšanas draudiem vai citiem 
līdzekļiem, lai atturētu viņu no jaunām sodāmām darbībām, un nav 
nepieciešama soda izpildīšana, lai atturētu citas personas no noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanas. īpaši vērā ņemams ir nodarījuma veids, 
likumpārkāpēja personība, viņa vainas pakāpe, iepriekšējā dzīve un viņa 
uzvedība pēc nodarījuma. Ja nosacītā notiesāšana netiek atcelta, jāseko 
pilnīgai atbrīvošanai no soda. Austrijas KK 44.§ reglamentē nosacītu 
atbrīvošanu vairāku sodu kopības gadījumā. Ja brīvības atņemšana un 
naudas sods tiek noteikti vienlaikus, tad no abiem sodiem var atbrīvot 
nosacīti, ja tam ir nosacījumi. Papildsodus un sprieduma juridiskās sekas 
var noteikt nosacīti neatkarīgi no pamatsoda. Iespējama ari nosacīta 
atbrīvošana no preventīvajiem līdzekļiem (Austrijas KK45. §). 
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Šveices KK nosacīta atbrīvošana no soda paredzēta 41.pantā, kas 
ievietots Šveices KK trešās sadaļas pirmajā nodaļā "Atsevišķi sodi un 
līdzekļi". Saskaņā ar Šveices KK 41.pantu, notiesājot ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, ne mazāku par astoņpadsmit mēnešiem, tiesnesis 
var atlikt brīvības atņemšanas vai papildsoda izpildīšanu, ja notiesātā 
iepriekšējā dzīve un raksturs dod pamatu uzskatīt, ka turpmāk viņš 
neizdarīs noziegumus vai pārkāpumus un ja viņš pēc tiesas lēmuma vai 
saskaņā ar pušu vienošanos atlīdzina noteikto kaitējumu, ja tas no viņa 
tiek prasīts. Šā panta otrajā daļā paredzēti daži ierobežojumi nosacītas 
notiesāšanas piemērošanai. Ja tiesnesis atliek soda izpildīšanu, viņš 
nosaka notiesātajam pārbaudes laiku no diviem līdz pieciem gadiem. 
Par pārkāpumiem nosacītas notiesāšanas gadījumā pārbaudes laiks ir 
viens gads (Šveices KK 105.pants). Nosakot vairākus sodus, tiesnesis 
var noteikt nosacītu notiesāšanu tikai attiecībā uz vienu no tiem. 
Tiesnesis var noteikt arī aizsargājošo uzraudzību. Viņš var dot 
notiesātajam noteiktus norādījumus attiecībā uz viņa uzvedību 
pārbaudes laikā, īpaši par profesionālo izglītību, atrašanās vietu, 
medicīnisko uzraudzību, aizliegumu lietot alkoholiskos dzērienus un 
ar noziedzīgo nodarījumu izraisītā kaitējuma atlīdzināšanu noteiktā 
laikā. Ja not iesā ta i s p ā r b a u d e s laikā izdara noziegumu vai 
kriminālpārkāpumu, vai, neskatoties uz kompetentu orgānu oficiālu 
brīdinājumu, rīkojas pretēj i kaut vai v ienam no saņemtaj iem 
norādījumiem, pastāvīgi izvairās no aizsargājošās uzraudzības vai citādā 
veidā noniecina dāvāto uzticību, tiesnesis pieņem lēmumu par soda 
izpildīšanu. Šajā pantā ir vēl daži nosacījumi saistībā ar nosacītu 
notiesāšanu, tostarp sakarā ar 43.pantu (līdzekļi, kas piemērojami garīgi 
slimajiem), 44.pantu (personu, kas pārmērīgi lieto alkoholiskos 
dzērienus un narkotiskos līdzekļus, ārstēšana) un 100.bis pantu 
(nosūtīšana uz audzināšanas darbu iestādi). Atliktā soda izpildīšanu vairs 
nevar noteikt, ja no pārbaudes laika beigām ir pagājuši pieci gadi. 
Kompetenta institūcija likvidē ierakstu par spriedumu sodāmības 
uzskaites reģistrā, ja notiesātais līdz pārbaudes laika beigām izcieš sodu 
un tikuši izpildīti naudas sodi un bez nosacījuma noteiktie papildsodi. 
Nosacītas notiesāšanas elementi iekļauti arī normās, kas saistītas ar 
vispārīgajiem noteikumiem, kas paredzēti pirmās daļas "Noziegumi un 
pārkāpumi" ceturtajā sadaļā "Nepilngadīgie". 
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KL Vispārīgās daļas VI nodaļas 'Atbrīvošana no kriminālatbildības un 
soda" 56.-63.pants; Vācijas KK Vispārīgās daļas trešās sadaļas 
"Nodarījuma juridiskās sekas" ceturtās nodaļas "Soda nosacīta atlikšana" 
57.§; piektās sadaļas "Noilgums" pirmās nodaļas "Kriminālvajāšanas 
noilgums" 78.-78.c§; otrās nodaļas "Sprieduma izpildīšanas noilgums" 
79.-79.b § ; Austrijas KK Vispārīgās daļas piekās sadaļas "Nosacīta 
atbrīvošana no soda un nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda 
izciešanas, norādījumi un palīdzība pirmstermiņa atbrīvotajiem" 45.-55. §; 
sestās sadaļas "Noilgums" 57.-60.§; Šveices KK pirmās grāmatas 
"Vispārīgie noteikumi"pirmās daļas "Noziegumi un kriminālpārkāpumi" 
trešās sadaļas "Sodi, drošības un citi līdzekļi"pirmās nodaļas 'Atsevišķi 
sodi un līdzekļi"38.pants; otrās nodaļas "Soda noteikšana" 66.bispants; 
trešās nodaļas "Noilgums" 70.-75.bis pants; ceturtās nodaļas 
"Reabilitācija" 77.-81.pants; otrās daļas "Pārkāpumi" 109.pants. 

KL56.pantā reglamentēts kriminālatbildības noilgums. Atbilstoši šim 
pantam personu nevar saukt pie kriminālatbildības, ja no dienas, kad 
tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, pagājis šajā pantā noteiktais laiks. 
Noteiktais laika notecējums ir paredzēts atkarībā no tā, kāda smaguma 
noziedzīgais nodarījums izdarīts (KL 7.pants - "Noziedzīgu nodarījumu 
klasifikācija"). Piemēram, seši mēneši no tāda kriminālpārkāpuma 
izdarīšanas dienas, par kuru var ierosināt lietu tikai pēc cietušā vai viņa 
likumiskā pārstāvja sūdzības; divi gadi no tāda kriminālpārkāpuma 
izdarīšanas dienas, kas netika iepriekš minēts; pieci gadi no mazāk smaga 
nozieguma izdarīšanas dienas utt. Noilguma termiņu aprēķina no dienas, 
kad izdarīts noziedzīgs nodarījums, līdz apsūdzības uzrādīšanai vai 
oficiālā izdošanas lūguma paziņošanai apsūdzētajam, ja viņš uzturas citā 
valstī un ir izsludināta viņa meklēšana. Noilguma termiņš tiek pārtraukts, 
ja līdz noilguma termiņa izbeigšanās brīdim persona, kas izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu, izdara jaunu nodarījumu. Šādā gadījumā 
noilguma laiku, kas p a r e d z ē t s par smagāko no izdarītaj iem 
noziedzīgajiem nodarī jumiem, sāk skaitīt no jaunā noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanas brīža. Jautājumu par noilguma piemērošanu 
personai, kura izdarījusi noziegumu, par kuru var piespriest nāves sodu 
vai mūža ieslodzījumu, nolemj tiesāja no nozieguma izdarīšanas dienas 
pagājuši trīsdesmit gadi. Ja tiesa neuzskata par iespējamu piemērot 
noilgumu, nāves sodu nevar piespriest, un tas aizstājams ar brīvības 
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atņemšanu. Personai, kura izdarījusi noziegumu pret cilvēci, noziegumu 
pret mieru, kara noziegumu vai piedalījusies genocīdā, krimināl
atbildības noilgums neiestājas (KL 57.pants). 

Saskaņā ar Vācijas KK 78.§ noilgums izslēdz sodu par nodarījumu, kā 
arī labošanas un drošības līdzekļu piemērošanu. Attiecībā uz nozie
gumiem, kas paredzēti Vācijas KK 220.a§ (genocīds) un 211.§ (smaga 
slepkavība) noilgums netiek piemērots. Ja noilgums likumā paredzēts, 
tad noilguma laiks ir atkarīgs no soda, kas paredzēts par attiecīgo 
nodarījumu. Piemēram, noilguma laiks ir trīsdesmit gadi, ja par 
nodarījumu paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz mūžu; pieci gadi, 
ja par nodarījumu paredzētā soda brīvības atņemšanas maksimums ir 
no viena gada līdz pieciem gadiem; trīs gadi - citiem nodarījumiem 
u.tml. Noilgumu sāk skaitīt no nodarījuma pabeigšanas brīža. Ja 
nodarījuma sastāvā ietilpstošās sekas iestājas vēlāk, noilguma termiņu 
sāk skaitīt no šī brīža (78.a§). Noilgums tiek apturēts: līdz upura 
astoņpadsmitā dzīves gada beigām, ja izdarīti sodāmi nodarījumi, kas 
paredzēti Vācijas KK 174.-174.c§ vai 176.-179.§; uz to laiku, kamēr 
saskaņā ar likumu vajāšana nevar tikt uzsākta vai turpināta; tas neattie
cas uz gadījumiem, ja nodarījums nevar tikt vajāts tikai tāpēc, ka nav 
iesnieguma, pilnvarota rīkojuma vai kriminālvajāšanas pieprasījuma. 
Ja pirmās tiesu instances spriedums ir pasludināts līdz noilguma termiņa 
beigām, noilgums beidzas ne agrāk par to bridi, kad bijis pabeigts pro
cess, kuram ir likumīgs spēks (78.b§). Vācijas KK 78.c§ detalizēti regla
mentēta noilguma pārtraukšana. Noilgums tiek pārtraukts, piemēram, 
ar apsūdzētā pirmo pratināšanu, paziņojot, ka pret viņu uzsākta iepriek
šējā izmeklēšana; ar katru tiesas vai prokurora noteikto ekspertīzi, ja 
apsūdzētais agrāk ticis pratināts vai viņam bija paziņots par iepriekšējās 
izmeklēšanas uzsākšanu; ar pavēli par aizturēšanu; ar apsūdzības 
celšanu; ar tiesas lietvedības uzsākšanu; ar soda noteikšanu; ar procesa 
apturēšanu uz laiku sakarā ar apsūdzētā prombūtni u.c. Pēc jebkuras 
noilguma pārtraukšanas noilguma termiņu sāk skaitīt no jauna. Vajāšana 
zaudē spēku noilguma dēļ, ja pagājis divkāršs 78.a§ norādītais noilguma 
laiks un ja saskaņā ar īpašiem likumiem vajāšanas noilgums noteikts 
mazāks par trim gadiem un no šī laika pagājuši vismaz trīs gadi. 

Saskaņā ar Austrijas KK 57.§ noziedzīgiem nodarījumiem, kas aizliegti, 
piedraudot ar brīvības atņemšanu uz mūžu vai uz laiku no desmit līdz 
divdesmit gadiem, noilgums neiestājas. Taču, ja pagājuši divdesmit gadi, 
brīvības atņemšanas uz mūžu vietā var tikt noteikta brīvības atņemšana 
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uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem. Citu noziedzīgo nodarījumu 
kriminālvajāšana izbeidzas līdz ar noilguma laika izbeigšanos. Noilguma 
termiņu sāk skaitīt tikai tad, kad pabeigta rīcība, par kuru ir soda 
piedraudējums, vai pārtraukta ar soda piedraudējumu saistīta uzvedība. 
Noilguma ilgums noteikts atkarībā no tā, kāds sods un uz cik ilgu laiku 
las draud par attiecīgo nodarījumu. Noilguma termiņi ir divdesmit, 
desmit, pieci, trīs un viens gads. Viena gada noilguma termiņš noteikts, 
ja par noziedzīgo nodarījumu draud brīvības atņemšana uz laiku ne 
ilgāku par sešiem mēnešiem vai naudas sods. Iestājoties noilgumam, 
nav pieļaujami arī labuma izņemšana, priekšmetu konfiskācija un 
preventīvie līdzekļi. Noilguma termiņa pagarināšana paredzēta Austrijas 
KK 58.§. Ja sekas, kas ietvertas nodarījuma sastāvā, iestājas tikai pēc 
tam, kad bijusi pabeigta vai pārtraukta ar likumu aizliegtā uzvedība, 
noilguma termiņš neiestājas, un tiek skaitīts no seku iestāšanās brīža. 
Ja noilguma laikā persona izdara jaunu ar likuma piedraudējumu 
aizliegtu tikpat kaitīgu nodarījumu, noilgums neiestājas, līdz neiestāsies 
noilgums arī par šo noziedzīgo nodarījumu. Noilguma termiņā netiek 
ieskaitīts laiks, kurā saskaņā ar likuma priekšrakstiem kriminālvajāšana 
nevar tikt uzsākta vai turpināta; laiks, kurā krimināllieta attiecībā uz 
personu atradusies tiesas izskatīšanā; par vairākiem noziedzīgiem 
nodarījumiem laiks, līdz cietušais sasniedzis pilngadību. Ja nodarījums 
liek vajāts tikai pēc pieprasījuma, uz to pilnvarotas personas sūdzības 
vai privātsūdzības, noilguma laiku neaptur tas, ka kriminālvajāšana 
netiek pieprasīta vai netiek izteikts lūgums vai nav pilnvarojuma. 

Atbilstoši Šveices KK 70.pantam kriminālvajāšanas noilgums ir 
divdesmit gadi, ja par noziedzīgo nodarījumu draud katorgas cietums 
tiz mūžu; desmit gadi, ja par noziedzīgo nodarījumu draud ieslodzījums 
cietumā uz laiku ilgāku par trim gadiem vai katorgas cietums; pieci 
gadi, ja par noziedzīgo nodarījumu draud citāds sods. Noilgums 
pārkāpumiem iestājas pēc viena gada (Šveices KK 109.pants). īpatnēji, 
ka kriminālatbildības noilguma jautājums tiek risināts ari Šveices KK 
Sevišķajā daļā. Tā Šveices KK 178.pantā teikts, ka noi lgums 
pārkāpumiem pret godu ir divi gadi. Noilgumu saskaņā ar Šveices 
krimināltiesībām sāk skaitīt: no dienas, kurā persona izdarījusi 
noziedzīgu nodarījumu; ja persona realizē noziedzīgo rīcību dažādos 
laikos, no dienas, kurā viņa veikusi pēdējo nodarījumu; ja noziedzīgais 
nodarījums ir ilgstošs, tad no dienas, kurā šī uzvedība tiek pārtraukta 
(Šveices KK71.pants). Šveices KK72.pants veltīts noilguma apturēšanai 
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un pārtraukšanai. Noilgums tiek apturēts uz laiku, kad persona izcieš 
brīvības atņemšanu ārvalstī. Noilgums tiek pārtraukts ar katru krimināl-
vajāšanas orgāna izmeklēšanas darbību vai tiesas rīkojumu attiecībā uz 
personu. Pēc katra pārtraukuma noilgumu sāk skaitīt no jauna. īr daži 
izņēmumi, piemēram, noziedzīgam nodarījumam noilgums iestājas 
jebkurā gadījumā, ja parastais termiņš tiek pārsniegts uz pusi. 

Atbrīvošana no kriminālatbildības paredzēta divos KL pantos - 58. un 
58.' pantā. KL 58.pants paredz šādus pamatus personas atbrīvošanai 
no kriminālatbildības: 1) no kriminālatbildības var atbrīvot personu, 
kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kuram gan ir šajā likumā paredzētā 
noziedzīgā nodarījuma pazīmes, bet ar kuru nav radīts tāds kaitējums, 
lai vajadzētu piespriest kriminālsodu; 2) personu, kura izdarījusi 
kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, var atbrīvot no 
kriminālatbildības, ja ir izlīgums ar cietušo vai viņa likumisko pārstāvi; 
3) no kriminālatbildības var atbrīvot personu, kura palīdzējusi atklāt 
citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir 
smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu. 
Šis nosacījums nav piemērojams personām, kuras tiek sauktas pie 
kriminālatbildības par sevišķi smagiem noziegumiem; 4) personas var 
atbrīvot no kriminālatbildības ari šā likuma Sevišķajā daļā īpaši 
paredzētajos gadījumos. 

Nosacīta atbrīvošana no kriminālatbildības, ko realizē tikai prokurors 
pirmstiesas izmeklēšanas laikā, paredzēta KL 58.' pantā (šis pants 
ietverts likumā 2002.gada 6.februārī). Personu, kura izdarījusi krimināl
pārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, prokurors var atbrīvot no 
kriminālatbildības nosacīti, ja, ņemot vērā nodarījuma raksturu un radīto 
kaitējumu, apsūdzēto raksturojošas ziņas un citus lietas apstākļus, iegūst 
pārliecību, ka apsūdzētais turpmāk neizdarīs noziedzīgus nodarījumus. 
Nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, prokurors nolemj neturpināt 
personas kriminālvajāšanu par šo nodarījumu, ja pārbaudes laikā tā 
neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu un izpildīs uzliktos pienākumus, 
kas paredzēti šajā pantā un kurus pārbaudes laikā var uzlikt nosacīti 
atbrīvotajam ar viņa piekr išanu. Nosacīti atbrīvojot no 
kriminālatbildības, prokurors personai nosaka pārbaudes laiku no trim 
līdz astoņpadsmit mēnešiem. Ja persona, kura nosacīti atbrīvota no 
kriminālatbildības, pārbaudes laikā izdara jaunu tīšu noziedzīgu 
nodarījumu vai neizpilda uzliktos pienākumus, tās kriminālvajāšana tiek 
turpināta. 
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Normas, kurās paredzēta personas atbrīvošana no kriminālatbildības 
sakarā ar viņas izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, Vācijas KK, 
Austrijas KK un Šveices KK plašākā izklāstā nav paredzētas . 
Atbrīvošanas no kriminālatbildības jautājumi vairāk risināti šo valstu 
k r i min ā 1 pro ces u āl aj ās norm ās. 

Tomēr Austrijas KK 42. § "Daļēja nodarījuma nesodāmība" pēc būtības 
risina personas atbrīvošanu no kriminālatbildības. Šajā pantā teikts: ja 
attiecīgo institūciju vajātais sodāms tikai ar naudas sodu, ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, vai ar brīvības atņemšanu 
uz tādu pašu laiku un ar naudas sodu vienlaikus, tad nodarījums nav 
sodāms, ievērojot šādus nosacījumus: nozieguma izdarītāja vaina ir 
nenozīmīga; nodarījums nav izraisījis nekādas sekas vai šīs sekas ir bijušas 
nenozīmīgas, jo nozieguma izdarītājs vismaz ir nopietni rūpējies par to, 
lai nodarījuma sekas tiktu novērstas, izlabotas vai kompensētas citādā 
veidā; sods nav nepieciešams, lai atturētu nozieguma izdarītāju no 
noziedzīgiem nodarījumiem vai nepieļautu, ka to izdara citas personas. 

Citā sakarā Šveices KK 66.bis pantā paredzēta atteikšanās no turpmākas 
kriminālvajāšanas un atbrīvošana no soda. Tajā teikts: ja persona tik 
smagi cietusi no sava nodarījuma tiešajām sekām, ka sods viņai būtu 
nesamērīgs, kompetenta institūcija atsakās no kriminālvajāšanas, lietas 
nodošanas tiesai vai soda. 

KL reglamentē arī atbrīvošanas no soda vai soda izciešanas jautājumus, 
kas nav raksturīgi pārējos salīdzināmajos krimināllikumos. Pārsvarā šos 
jautājumus šajās valstīs risina nosacītas notiesāšanas institūta ietvaros. 
Saskaņā ar KL 59.pantu notiesātā atbrīvošanu no soda vai soda izcie
šanas, kā arī piespriestā soda mīkstināšanu, izņemot atbrīvošanu no soda 
vai soda mīkstināšanu amnestijas vai apžēlošanas kārtībā, var izdarīt 
tikai tiesa likumā norādītajos gadījumos un kārtībā. Tiesa personu var 
atbrīvot no soda arī šā likuma 58.pantā paredzētajos gadījumos (sk. 
iepriekš). KL 59.pantā ietverts pamatnosacījums par nepilngadīgo 
atbrīvošanu no soda, par kriminālpārkāpumus izdarījušo personu 
atbrīvošanu no soda, ja viņas nodarījumu izdarījušas alkohola, 
narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ un piekritušas 
ārstēties, kā ari sakarā ar saslimšanu ar gara slimību vai citu smagu, 
neārstējamu slimību pēc spriedu pasludināšanas. 
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KL 60.pants paredz soda samazināšanu izņēmuma gadījumos. Ja 
notiesātā persona palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai 
sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas 
izdarīto noziedzīgo nodarījumu, tiesa, ar kuras spriedumu šī persona 
notiesāta, var samazināt spriedumā noteikto sodu, bet piespriesto nāves 
sodu vai mūža ieslodzījumu aizstāt ar brīvības atņemšanu uz divdesmit 
gadiem. 

Līdzīga satura norma vēl paredzēta tikai Austrijas KK. Šā likuma 41 ,a§ 
paredz ārkārtēju soda mīkstināšanu, ja bijusi sadarbība ar institūcijām, 
kas veic kriminālvajāšanu. Ja nozieguma izdarītājs paziņojis 
kriminālvajāšanas institūcijai par 277.§, 278.§, 278.a§ vai 278.b§ 
paredzēto noziedzīgo nodarījumu vai par noziedzīgu nodarījumu, kas 
saistīts ar vienošanos, apvienību vai organizāciju, un viņa rīcībā esošas 
ziņas par faktiem, kuru zināšana būtiski sekmē: 1) radušos briesmu 
novēršanu vai būtisku samazināšanu, kas saistītas ar vienošanos, 
apvienību vai organizāciju; 2) palīdz atklāt šādu noziedzīgu nodarījumu 
ar viņa personisko piedalīšanos vai 3) ievākt ziņas no citas personas, 
kura ieņēmusi vadošu lomu pie vienošanās, vai bijusi galvenā darbības 
persona apvienībā vai organizācijā, tad soda mērs var būt mazāks par 
to, kas paredzēts ārkārtējas soda mīkstināšanas gadījumos, dominējot 
mīkstinošiem apstākļiem (41.§). 

KL 6.1 .pants paredz notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no 
soda, ja tā bijusi notiesāta ar brīvības atņemšanu vai arestu. Nosacītu 
pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var piemērot, ja notiesātais nav 
izdarījis pārkāpumus un atbilstoši iespējām ir labprātīgi atlīdzinājis ar 
noziedzīgo nodarījumu nodarīto materiālo zaudējumu, bet gadījumos, 
kad notiesātais noziedzīgo nodarījumu izdarījis alkohola, narkotisko, 
psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ, - ja viņš piekritis ārstēties 
no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības. Nosacīta 
pirmstermiņa atbrīvošana no soda atkarīga no tā, kādu dalu no tiesas 
piespriestā soda viņš izcietis. Piemēram, notiesātais izcietis ne mazāk 
kā pusi no noteiktā soda par kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu 
noziegumu; izcietis ne mazāk kā divas trešdaļas no noteiktā soda, ja tas 
piespriests par smagu noziegumu, kā arī ja notiesātais ir persona, kura 
agrāk bijusi notiesāta ar brīvības atņemšanu par tīšu noziegumu, un 
sodāmība par šo noziegumu nav noņemta vai dzēsta utt. Nosacīti 
pirmstermiņa atbrīvotai personai tiesa soda neizciestajā laikā var uzlikt 
KL55.pantā (nosacīta notiesāšana) paredzētos pienākumus. Pienākumu 
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nepildīšanas, vairāku pārkāpumu izdarīšanas vai jauna noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas gadījumos paredzētas līdzīgas sekas kā sakarā 
ar nosacītas notiesāšanas nosacījumu pārkāpšanu. 

Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas soda 
izciešanas, kas noteikta uz laiku, reglamentē Vācijas KK 57.§. Tiesa 
nosaka nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas soda, 
ja: 1) izciestas divas trešdaļas no noteiktā soda, bet ne mazāk kā divi 
mēneši; 2) nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana var atbilst sabiedriskās 
drošības interešu nodrošināšanai un 3) notiesātais tam piekrīt (šā panta 
pirmā daļa). Tiesa var atbrīvot notiesāto no soda jau pēc noteiktā soda 
puses, bet ne mazāk kā sešu mēnešu izciešanas, ja: 1) notiesātais izcieš 
brīvības atņemšanas sodu pirmoreiz, un tas nepārsniedz divus gadus, 
vai 2) nodarījumā notiesātā personības un viņa attīstības kopējais 
novērtējums soda izpildīšanas laikā ļauj secināt, ka nosacītai pirms
termiņa atbrīvošanai ir īpaši apstākļi un ir izpildīti šā panta pirmās daļas 
nosacījumi. Vācijas KK 57.a un 57.b§ paredz pirmstermiņa nosacītu 
atbrīvošanu no brīvības atņemšanas uz mūžu (mūža ieslodzījuma). 

Austrijas KK nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas 
soda izciešanas paredz 46.§. Izlemjot par nosacītu pirmstermiņa 
atbrīvošanu, jāņem vērā likumpārkāpēja personība, iepriekšējā dzīve, 
viņa vēlme iegūt iztikas līdzekļus godīgā ceļā un viņa uzvedība soda 
izciešanas laikā, kā arī tas, ka nav īpašu apstākļu, kuru dēļ atlikušo soda 
daļu ir nepieciešams izciest, lai atturētu citas personas no noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanas. Ja likumpārkāpējs ir izcietis pusi no brīvības 
atņemšanas soda laika, kas noteikts ar spriedumu vai apžēlošanas 
kārtībā, bet ne mazāk kā trīs mēnešus, tad viņam var atcelt atlikušo 
soda dalu, nosakot pārbaudes laiku, ja ir pamats uzskatīt, ka nav 
nepiec iešama atl ikušās soda daļas izpildīšana, lai a t t u r ē t u 
likumpārkāpēju no turpmākas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. 
Savukārt, ja likumpārkāpējs izcietis divas trešdaļas no brīvības 
atņemšanas soda laika, kas noteikts ar tiesas spriedumu vai apžēlošanas 
kārtībā, tad nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana pieļautajā viņš izcietis 
ne mazāk kā trīs mēnešus. Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas īpaši 
nosacījumi paredzēti personām, kuras noziedzīgu nodarījumu izdarījušas 
līdz divdesmit viena gada vecuma sasniegšanai, un personām, kuras 
notiesātas ar brīvības atņemšanu uz mūžu. Nosacīta pirmstermiņa 
atbrīvošana nepieciešamības gadījumā var tikt piemērota tikai 
kombinācijā ar citiem līdzekļiem. Saskaņā ar Austrijas KK48.§ parasti 
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(izņēmumi paredzēti šajā pat paragrāfā) pārbaudes laikam, notiesāto 
nosacīti pirmstermiņa atbrīvojot no brīvības atņemšanas soda izciešanas, 
minimāli jābūt vienam gadam un maksimāli - trim gadiem. Atsevišķos 
paragrāfos paredzēti nosacījumi par norādījumu došanu un palīdzības 
nozīmēšanu nosacīti atbrīvotajiem (50.-52.§), kā arī nosacītas pirms
termiņa atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda un no preventīvo 
līdzekļu izciešanas atcelšanas nosacījumi (53. un 54.§). 

Šveices KK 38.pants nosaka: ja notiesātais izcietis ne mazāk kā divas 
trešdaļas no soda katorgas cietumā vai ieslodzījuma cietumā, bet ne 
mazāk kā trīs mēnešus, kompetenta institūcija var viņu nosacīti atbrīvot, 
ja viņa uzvedība soda izciešanas laikā neliecina pret viņu un ir pamats 
cerēt, ka viņš labi uzvedīsies brīvībā. Mūža ieslodzījuma katorgas cietumā 
gadījumā notiesātajam jāizcieš vismaz piecpadsmit gadi. Nosacīti 
atbrīvotajam tiek noteikts pārbaudes laiks, kura minimums ir viens gads, 
maksimums - pieci gadi, un viņš šajā laikā atrodas attiecīgas kontroles 
institūcijas pastāvīgā uzraudzībā. Kompetenta institūcija nosacīti 
atbrīvotajam var dot norādījumus par viņa uzvedību pārbaudes laikā, 
īpaši par profesionālo izglītību, atrašanās vietu, medicīnisko uzraudzību, 
aizliegumu lietot alkoholiskos dzērienus un ar noziedzīgo nodarījumu 
izraisītā kaitējuma atlīdzināšanu. Paredzēti arī nosacīti atbrīvotā 
atgriešanas nosacījumi soda izciešanas vietā, ja pārkāpti nosacītas 
atbrīvošanas noteikumi. 

Notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums ir reglamentēts visos 
salīdzināmajos krimināllikumos. KL62.pantā noteikti termiņi, pēc kuru 
notecēšanas spriedums, kas stājies likumīgā spēkā, nav izpildāms. Šie 
termiņi atkarīgi no tā, kāds soda veids vai uz kādu laiku personai bijis 
piespriests brīvības atņemšanas sods. Piemēram, pagājuši divi gadi, ja 
piespriests arests vai naudas sods; trīs gadi, ja piespriesta brīvības 
atņemšana uz laiku ne ilgāku par diviem gadiem utt. Jautājumu par 
noilgumu personai, kurai piespriests mūža ieslodzījums vai nāves sods, 
izlemj tiesa. Ja tiesa uzskata par iespējamu piemērot noilgumu, nāves 
sods tiek aizstāts ar brīvības atņemšanu. Noilgums tiek pārtraukts, ja 
notiesātais izvairās no soda izciešanas vai līdz noilguma termiņa 
izbeigšanās brīdim izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, par kuru tiesa 
piespriedusi brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku par vienu gadu. Ja 
izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums, noilgumu sāk skaitīt no tā 
izdarīšanas brīža, bet, ja notiesātais izvairījies no soda izciešanas, - no 
tā brīža, kad viņš ierodas izciest sodu, vai no tā brīža, kad notiesātais, 
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kas ir slēpies, tiek aizturēts. Tomēr notiesājošais sprieduma nav 
izpildāms, ja no tā taisīšanas laika pagājuši piecpadsmit gadi un noilgumu 
nav pārtraucis jauns noziedzīgs nodarījums. 

Vācijas KK sprieduma izpildīšanas noilguma laiks paredzēts 79.§, un to 
sāk skaitīt no brīža, kad nolēmums stājies likumīgā spēkā. Šajā pantā 
arī noteikts, ka, iestājoties noilgumam, likumīgā spēkā stājies sods vai 
cits līdzeklis nevar tikt piemērots. Attiecībā uz sodu brīvības atņemšanas 
uz mūžu veidā noilgums nav piemērojams. Noilguma laiks noteikts 
atkarībā no piespriestā soda veida un tā ilguma. Piemēram, divdesmit 
pieci gadi, ja brīvības atņemšana ir ilgāka par desmit gadiem (vēl ir 
divdesmit un desmit gadu termiņš); pieci gadi, ja brīvības atņemšana ir 
uz laiku līdz vienam gadam vai naudas sods vairāk nekā trīsdesmit dienas 
likmes; trīs gadi, ja naudas sods ir līdz trīsdesmit dienas likmēm. 
Preventīvā ieslodzījuma izpildīšanai noilgums netiek piemērots, bet 
attiecībā uz pārējiem līdzekļiem noilguma termiņš ir desmit gadi. Taču 
šis termiņš netiek piemērots, pirms nav notecējis brīvības atņemšanas 
soda vai naudas soda izpildīšanas noilgums. Vācijas KK 79.a§ ir runa 
par sprieduma izpildes noilguma apturēšanu. Noilgums tiek apturēts 
uz laiku, piemēram, kamēr saskaņā ar likumu izpildīšana nevar tikt 
uzsākta vai turpināta, kamēr tiesājamam dotas tiesības uz izpildīšanas 
atlikšanu vai pārtraukšanu, kamēr notiesātais valsts iekšienē vai ārvalstī 
atradies iestādē, kur viņš bijis ievietots pēc varas oficiāla rīkojuma u.c. 
Vācijas KK 79.b § teikts, ka tiesa var vienu reizi pagarināt noilguma 
termiņu uz pusi no likumā paredzētā laika pirms tā beigšanās pēc 
institūcijas, kas izpilda spriedumu, lūguma, ja notiesātais atrodas vietā, 
no kurienes nevar izdarīt viņa izdošanu vai nogādāšanu. 

Saskaņā ar Austrijas KK 59.§ noilgums neiestājas sodu izpildei, kas 
saistīti ar brīvības atņemšanu uz mūžu, brīvības atņemšanu uz laiku, 
ilgāku par desmit gadiem, un ievietošanu iestādē likumpārkāpējiem, 
kas sirgst ar psihiskām novirzēm, kā arī ievietošanu iestādē bīstamiem 
recidīvistiem. Citiem sodiem, labumu izņemšanai, pr iekšmetu 
konfiskācijai un preventīvo līdzekļu izpildīšanai tiek piemērots noilgums. 
Noilguma termiņu aprēķina no dienas, kad stājies spēkā nolēmums, ar 
kuru noteikts sods, labuma izņemšana, konfiskācija vai preventīvie 
līdzekļi. Noilguma termiņi ir attiecīgi piecpadsmit, desmit un pieci gadi 
atkarībā no soda veida un soda ilguma. Piemēram, desmit gadu noilguma 
termiņš paredzēts, ja bijis noteikts brīvības atņemšanas sods uz laiku, 
ilgāku par trim mēnešiem, bet ne ilgāku par vienu gadu, vai naudas 
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sods, aizstājot to ar brīvības atņemšanu uz laiku ilgāku par trim 
mēnešiem. Ja vienlaikus noteikti vairāki sodi vai preventīvie līdzekļi, 
tiesas sprieduma izpildīšanas noilgums visiem šiem sodiem vai līdzekļiem 
ir atkarīgs no soda vai līdzekļa, kuram paredzēts ilgākais noilguma 
termiņš. Austrijas KK 60.§ paredz notiesājoša sprieduma izpildīšanas 
noilguma termiņa pagarināšanu. Ja notiesātajam noilguma termiņa laikā 
tiek noteikts jauns sods vai preventīvais līdzeklis, tiesas sprieduma 
izpildīšanas noilgums neiestājas, kamēr netiks izpildīts šis sods vai 
preventīvais līdzeklis. Noilguma termiņā netiek ieskaitīts, piemēram, 
pārbaudes laiks gadījumā, ja persona tikusi nosacīti atbrīvota no soda 
vai no ievietošanas iestādē likumpārkāpējiem, kas sirgst no narkomānijas 
vai alkoholisma, vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā u.c. 
Brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta preventīvā 
līdzekļa izpildīšana pārtrauc noilgumu. 

Notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilguma termiņi paredzēti Šveices 
KK 73.pantā. Sodu dzēš noilguma termiņš atkarībā no piespriestā 
cietuma laika. Šie termiņi ir trīsdesmit gadi (mūža ieslodzījuma 
gadījumā), divdesmit pieci gadi, divdesmit gadi, piecpadsmit, desmit 
gadi un jebkuram sodam, kas nav saistīts ar ieslodzījumu - pieci gadi. 
Noilgums sodam par pārkāpumu - pēc diviem gadiem (Šveices KK 
109.pants). Līdz ar noilguma iestāšanos pamatsodam noilgums iestājas 
ari papildsodiem. Saskaņā ar Šveices KK 74.pantu noilgumu sāk skaitīt 
no dienas, kad spriedums stājies likumīgā spēkā, bet nosacītas 
notiesāšanas un līdzekļu izpildīšanas gadījumā - no dienas, kad noteikta 
soda izpildīšana. Šveices KK 75.pants reglamentē sprieduma izpildīšanas 
noilguma apturēšanu un pārtraukšanu. Brīvības atņemšanas noilgums 
tiek apturēts šā vai cita brīvības atņemšanas soda vai drošības līdzekļa 
nepārtrauktas izpildīšanas laikā, kuram jābūt tieši izpildītam pirms šī 
soda, kā arī pārbaudes laikā nosacītas atbrīvošanas gadījumā. Noilgums 
tiek pārtraukts ar soda izpildīšanu un katru darbību, kas vērsta uz soda 
izpildīšanu un ietilpst izpildītāja pienākumos. Pēc katra pārtraukuma 
noilgumu sāk skaitīt no jauna. Taču sodu jebkurā gadījumā dzēš 
noilgums, ja parastais noilguma termiņš ir pārsniegts uz pusi. Šveices 
KK 75.bis pantā minēti gadījumi, kad sprieduma noilgumu nepiemēro. 
Noilguma termiņi netiek piemēroti: 1) attiecībā uz noziegumiem, kuri 
vērsti uz iedzīvotāju grupu iznīcināšanu vai apspiešanu to valstiskās 
piederības, rases, reliģijas vai to etniskās, sociālās vai politiskās 
piederības dēļ; 2) ja tie norādīti kā smagi Ženēvas 1949.gada 12.augusta 
Konvencijā un citos ratificētos starptautiskos līgumos par kara upuru 

82 

7. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda 

aizsardzību, ja nodarījums bijis īpaši smags vai 3) ja noziegumi 
apdraudējuši cilvēku dzīvību vai veselību vai ietvēruši tādu briesmu 
draudus, izmantojot masu iznīcināšanas līdzekļus, katastrofu izraisīšanu 
vai sakarā ar ķīlnieku sagrābšanu, izmantojot to kā līdzekli izspiešanai 
vai piespiešanai. 

Fikai KL paredz sodāmības institūtu, tās dzēšanu un noņemšanu. KL 
63.pantā teikts, ka sodāmība ir noziedzīgu nodarījumu izdarījušas per
sonas notiesāšanas juridiskās sekas, kas ir spēkā tiesas vai prokurora 
priekšrakstā par sodu noteiktajā soda izciešanas laikā, kā arī pēc tam 
līdz sodāmības dzēšanai vai noņemšanai likumā noteiktajā kārtībā. Per
sona uzskatāma par sodītu no notiesājoša sprieduma spēkā stāšanās 
brīža. Persona, kura atbrīvota no soda ar tiesas spriedumu, nav uzska
tāma par sodītu. Par nesodītām atzīstamas nosacīti notiesātas perso
nas, ja pārbaudes laikā, bet papildsoda piemērošanas gadījumā arī 
papildsoda izciešanas laikā, tās neizdara noziedzīgu nodarījumu, un ja 
pārbaudes laikā nosacītā notiesāšana nav atcelta saskaņā ar citiem 
likumā paredzētajiem noteikumiem; personas, kuras notiesātas ar 
arestu, mantas konfiskāciju, piespiedu darbu vai naudas sodu, ja viena 
gada laikā no soda izciešanas dienas tās neizdara jaunu noziedzīgu 
nodarījumu; pēc diviem gadiem - personas, kuras izcietušas brīvības 
atņemšanas sodu, ne ilgāku par trim gadiem utt. Nesodītas skaitās per
sonas, kuras viena gada laikā no prokurora priekšrakstā par sodu uzliktā 
soda izpildes dienas nav izdarījušas jaunu noziedzīgu nodarījumu. 
Sodāmības dzēšanas termiņu skaita no dienas, kad persona izcietusi 
pamatsodu un papildsodu. Ja persona likumā noteiktajā kārtībā pirms 
termiņa atbrīvota no soda, sodāmības dzēšanas termiņu skaita no dienas, 
kad tā atbrīvota no soda izciešanas, ievērojot soda faktiskās izciešanas 
laiku. Paredzētas arī juridiskās sekas, ja persona pirms sodāmības 
dzēšanas termiņa beigām izdarījusi jaunu noziedzīgu nodarījumu. 
Noteikta ari sodāmības noņemšanas kārtība, kas notiek apžēlošanas 
vai amnestijas kārtībā, bet tiek reglamentēta citos likumos. Sodāmības 
dzēšana un noņemšana anulē visas izdarītā noziedzīgā nodarījuma 
krimināltiesiskās sekas. 

Jāatzīmē gan, ka saskaņā ar Šveices KK 62.pantu ziņas par notiesājošiem 
spriedumiem un drošības līdzekļu noteikšanu tiek iekļautas sodāmības 
uzskaites reģistrā. 
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Šveices KK Vispārīgās daļas trešās sadaļas "Sodi, drošības un citi 
līdzekļi" ceturtā nodaļa veltīta reabilitācijai, un tajā risinātie jautājumi 
veltīti papildsodu un citu līdzekļu juridisko seku likvidēšanai. 
Reabilitācijas risinājums attiecas uz spējas ieņemt noteiktu amatu 
atjaunošanu, vecāku varas vai spējas būt par aizbildni atjaunošanu, 
aizlieguma nodarbot ies ar noteiktu profesiju, amatu vai slēgt 
tirdznieciskus darījumus atcelšanu un ierakstu sodāmības uzskaites 
reģistrā anulēšanu (Šveices KK 77.-80.pants). Piemēram, ja tiesnesis 
aizliedzis personai nodarboties ar noteiktu profesiju, amatu vai slēgt 
tirdznieciskus darījumus, un spriedums ticis pildīts vismaz divus gadus, 
tiesnesis pēc personas lūguma var atkal atļaut viņai nodarboties ar 
noteiktu profesiju, amatu vai slēgt tirdznieciskus darījumus, ja nav 
pamata baidīties no tālākas ļaunprātības, un ja notiesātais, kuram tas 
bijis uzlikts par pienākumu, tiesas vai kompensācijas kārtībā ir 
atlīdzinājis nodarīto kaitējumu (Šveices KK 79.pants). 

84 

8. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības 
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KL Vispārīgās daļas VII nodaļas "Nepilngadīgo kriminālatbildības 
īpatnības" 64- 67.pants; Vācijas KK Vispārīgās daļas pirmās sadaļas 
"Krimināllikums"pirmās nodaļas "Darbības sfēra " 10.§ un otrās sadaļas 
"Nodarījums" pirmās nodaļas "Sodāmības pamats" 19.§; Austrijas KK 
Vispārīgās daļas astotās sadaļas "Jēdzienu definīcija" 74.§; Šveices KK 
pirmās grāmatas "Vispārīgie noteikumi" pirmās daļas "Noziegumi un 
kriminālpārkāpumi" ceturtās sadaļas "Nepilngadīgie" 82.-100.terpants. 

Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnībām KL Vispārīgajā daļā veltīta 
īpaša 7.nodaļa. Šveices KK par nepilngadīgajiem runāts visplašāk, 
atsevišķas sadaļas trijās nodaļās atkarībā no jauniešu vecuma risinot ari 
daudzus procesuāla rakstura jautājumus. Vācijas KK un Austrijas KK 
minētas atsauces uz citiem likumiem, kas reglamentē nepilngadīgo 
kriminālatbildības īpatnības. 

KL 64.pants nosaka, ka 7.nodaļas "Nepilngadīgo kriminālatbildības 
īpatnības" normas attiecas uz personām, kas līdz noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanai nav sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu. Saskaņā ar KL 
l l .pantu pie kriminālatbildības saucama fiziska persona, kura līdz 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi četrpadsmit gadu 
vecumu. Mazgadīgais, tas ir, persona, kas nav sasniegusi četrpadsmit 
gadu vecumu, pie kriminālatbildības nav saucama. 

Atbilstoši KL 65.pantam nepilngadīgajiem piemērojami šādi pamatsoda 
veidi: brīvības atņemšana, arests, piespiedu darbs un naudas sods, kā 
arī KL 36.pantā paredzētie papildsodi. Brīvības atņemšanas laiks 
personai, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu līdz astoņpadsmit gadu 
vecuma sasniegšanai, nedrīkst pārsniegt desmit gadus, par sevišķi 
smagiem noziegumiem - piecpadsmit gadus, bet par mazāk smagiem 
noziegumiem un smagiem noziegumiem, kas nav saistīti ar vardarbību 
vai vardarbības piedraudējumu vai nav izraisījuši smagas sekas, brīvības 
atņemšanas laiks nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Turpmāk šajā pantā 
noteikts, ka nosacīti pirmstermiņa atbrīvot no soda nepilngadīgo var, 
ja tas izcietis ne mazāk kā pusi no piespriestā soda. Naudas sodu var 
piemērot tikai tiem nepilngadīgajam, kuriem ir savi ienākumi, bet 
maksimālā naudas soda robeža noteikta līdz piecdesmit minimālo 
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mēnešalgu apmērā. Persona, kura līdz astoņpadsmit gadu vecuma 
sasniegšanai izdarījusi kriminālpārkāpumu, pēc soda izciešanas 
uzskatāma par nesodītu. 

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem 
paredzēta KL 66.pantā. īpašā likumā paredzētos piespiedu līdzekļus 
nepilngadīgajam, atbrīvojot viņu no piespriestā soda, var piemērot, 
ievērojot noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas īpašus apstākļus un par 
vainīgā personību iegūtās ziņas, kas mīkstina viņa atbildību. Sods 
izpildāms, ja nepilngadīgais, kas atbrīvots no tā, piespriestā soda laikā 
nepilda tiesas uzliktos pienākumus. Piespiedu līdzekļus tiesa var 
piemērot, arī notiesājot nepilngadīgo nosacīti (KL 67.pants). 

Vācijas KK 10. § teikts, ka attiecībā uz nodarījumiem, kurus izdarījuši 
jauni cilvēki un pusaudži, šis likums darbojas tikai tādā gadījumā, ja 
1953.gada 4.augusta "Likums par tiesvedību nepilngadīgo lietās" 
1974.gada 11.decembra redakcijā neparedz citādi. Vācijas KK 19.§ nosa
ka, ka nepieskaitāms ir tas, kurš, izdarot nodarījumu, vēl nav sasniedzis 
četrpadsmit gadu vecumu. Tas nozīmē, ka saskaņā ar Vācijas KK krimināl
atbildības vecums noteikts, sākot ar četrpadsmit gadu vecuma sasniegšanu. 

Saskaņā ar Austrijas KK 74.§ mazgadīgais ir tas, kurš vēl nav sasniedzis 
četrpadsmit gadu vecumu, bet nepilngadīgais - astoņpadsmit gadu 
vecumu. Normas, kas regulē nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības, 
Austrijas KK nav atrodamas, tāpēc meklējamas citos likumos. No 
Austrijas KK 74.§ satura var secināt, ka arī šajā valstī kriminālatbildības 
vecums iestājas, sākot no četrpadsmit gadiem. 

Šveices KK pirmās daļas ceturtās sadaļas "Nepilngadīgie" pirmā nodaļa 
nosaukta "Bērni". Šveices KK 82.pantā reglamentētas vecuma robežas. 
Tajā teikts, ka bērnam, kurš nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, šis 
likums netiek piemērots. Ja bērns, kurš jau sasniedzis septiņu gadu 
vecumu, bet vēl nav sasniedzis piecpadsmit gadu vecumu, izdara saskaņā 
ar šo likumu sodāmu nodarījumu, attiecībā uz viņu tiek piemēroti 
nākošajos pantos minētie nosacījumi. Šajos nosacījumos paredzēti 
audzinošie līdzekļi, īpaša novērošana un disciplinārie sodi, kā arī 
reglamentēta to izpildīšana un atcelšana (Šveices KK 83.-88.pants). 

Šveices KK otrās nodaļas "Pusaudži" 89.pantā pantā teikts, ja pusaudzis, 
kas jau sasniedzis piecpadsmit gadu vecumu, bet vēl nav sasniedzis 
astoņpadsmit gadu vecumu, izdarījis saskaņā ar šo likumu sodāmu 
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nodarījumu, attiecībā pret viņu tiek piemēroti šajā nodaļā minētie 
nosacījumi. No teiktā izriet, ka Šveices krimināltiesībās kriminālatbildības 
vecums noteikts, sākot ar piecpadsmit gadu vecuma sasniegšanu, un 
nepilngadīgais skaitās līdz astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanai. 
Šveices KK 91.pantā paredzēti audzinoši līdzekļi. Ja pusaudzim 
nepieciešama īpaša audzinoša iedarbība, proti, ja viņš ir grūti audzināms, 
ir bez uzraudzības vai viņam draud nopietnas briesmas, institūcija, kas 
pieņem lēmumu, nosaka palīdzību audzināšanā, ievietošanā piemērotā 
ģimenē vai audzināšanas namā. Ar audzinošu palīdzību var būt saistīta 
ieslodzīšana ar apsardzi līdz četrpadsmit dienām vai naudas sodu. 
Pusaudzim jebkurā laikā var tikt doti norādījumi, īpaši par mācībām, 
profesiju, atrašanās vietu, atteikšanos no alkoholisko dzērienu lietošanas 
un par kaitējuma atlīdzināšanu noteiktā laikā. Ja pusaudzis ir īpaši 
samaitāts vai izdarījis noziegumu vai smagu pārkāpumu, kas raksturo 
augstu viņa bīstamības pakāpi vai to, ka viņš ir grūti audzināms, institūcija, 
kas pieņem lēmumu, nosūta pusaudzi uz audzināšanas namu uz laiku no 
diviem gadiem un vairāk. īpaša novērošana tiek noteikta, ja pusaudža 
stāvoklis prasa sevišķu apiešanos, proti, ja viņš ir garīgi slims, vājprātīgs, 
akls, viņam ir nopietni dzirdes vai runas traucējumi, viņš cieš no epilepsijas 
vai nopietniem psihiskas vai garīgas attīstības traucējumiem vai atpaliek 
savā attīstībā. Institūcija, kas pieņem šādu lēmumu, nosaka viņa 
nepieciešamo novērošanu (Šveices KK 92.pants). Ja pusaudzis tiek 
nosūtīts uz audzināšanas namu, institūcija, kas izpilda sodu, viņam 
audzināšanas namā var piemērot audzinošus līdzekļus, ja viņš sasniedzis 
septiņpadsmit gadu vecumu (93.bis pants). Analizējamā nodaļā 
reglamentēta arī audzinošo līdzekļu izmaiņa, nosacītas atbrīvošanas un 
līdzekļa atcelšanas kārtība, atbrīvošana no īpašas novērošanas. Šveices 
KK 95.pants paredz sodus, kādi un, pastāvot kādiem nosacījumiem, tie 
piemērojami pusaudžiem. Ja bez audzinošiem līdzekļiem pusaudzim 
nepieciešams piemērot īpašu novērošanu, institūcija, kas pieņem lēmumu, 
izsaka rājienu vai uzliek par pienākumu veikt darbu, vai nosaka viņam 
naudas sodu vai ieslodzījumu uz laiku no vienas dienas līdz vienam gadam. 
Ieslodzījums un naudas sods var tikt saistīti. Ja pusaudzis, attiecībā uz 
kuru jau piemērots audzinošs līdzeklis, izdara jaunu noziedzīgu 
nodarījumu un turpmāka viena līdzekļa piemērošana vai tā izmaiņa 
uzskatāma par nepietiekamu, tiesa var noteikt viņam naudas sodu vai 
ieslodzījumu. Naudas soda izpildei īpaši nosacījumi nav paredzēti. 
Ieslodzījums tiek izciests pusaudžiem paredzētās telpās, bet ne iestādē 
kriminālsodu izpildīšanai un " i e r a s t o " noziedznieku izolācijai. 
Ieslodzījums uz laiku, ilgāku par vienu mēnesi, tiek izpildīts, nosūtot uz 
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audzināšanas namu. Pēc pilnu astoņpadsmit gadu vecuma sasnieg-šanas 
ieslodzījums var tikt izpildīts ieslodzījuma vietā. Ja ieslodzījums triju 
gadu laikā netiek izpildīts, tad tas nav izpildāms. Ja izciestas divas 
trešdaļas no ieslodzījuma laika, bet ne mazāk kā viens mēnesis, 
institūcija, kas izpilda sodu, var piemērot nosacītu atbrīvošanu, nosakot 
pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem. Ja atbrīvotais 
līdz pārbaudes laika beigām labi uzvedas, viņš tiek atbrīvots galīgi, bet, 
ja pārkāpti atbrīvošanas nosacījumi, tiek noteikta viņa atgriešanās 
iestādē. Paredzēta arī pusaudžu nosacīta notiesāšana. Saskaņā ar Šveices 
KX 96.pantu institūcija, kas pieņem lēmumu, var atlikt ieslodzījuma un 
naudas soda izpildīšanu un noteikt pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem 
līdz trim gadiem, ja sakarā ar pusaudža uzvedību un raksturu ir pamats 
cerēt, ka viņš turpmāk neizdarīs noziedzīgus nodarījumus, īpaši, ja viņš 
līdz šim tos vispār nav izdarījis vai tie ir bijuši maznozīmīgi. Pusaudzim 
tiek noteikta aizsargājošā uzraudzība. Paredzētas arī juridiskās sekas, 
ja pusaudzis uzticību nav attaisnojis. Uz to pilnvarota institūcija var 
sprieduma par soda vai ietekmes līdzekļa izpildīšanu atlikt, ja institūcija, 
kas to pieņem, pārliecinoši nevar pateikt, vai pusaudzim ir piemērojams 
viens no paredzētajiem līdzekļiem vai viņam jānosaka ieslodzījums. 
Līdzīgi kā pie nosacītas notiesāšanas tiek noteikts pārbaudes laiks, doti 
norādījumi, noteikta uzraudzība un atkarībā no pusaudža uzvedības 
pārbaudes laikā, vai nu nosaka ieslodzīju vai naudas sodu vai, pārbaudes 
laikam beidzoties, atsakās no ietekmes līdzekļa vai soda (Šveices KK 
97.pants). Paredzēta arī atteikšanās no līdzekļiem un disciplinārajiem 
sodiem, kā arī ieraksta sodāmības uzskaites reģistrā anulēšana (Šveices 
KK 98.un 99.pants). 

Šveices KK trešās nodaļas "Jaunieši" 100. pants nosaka vēl vienu 
nodarījumu izdarījušās personas vecuma robežu. Tajā teikts: ja persona 
nodarījuma izdarīšanas brīdī jau ir sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, 
bet vēl nav sasniegusi divdesmit piecu gadu vecumu, tad ir spēkā šā likuma 
vispārējie nosacījumi, ievērojot šajā un nākamajos pantos ietvertos 
priekšrakstus. Šveices KK 100.bis pantā paredzēts, ja personai ir būtiski 
defekti viņas rakstura attīstībā vai viņai kaut kas draud, vai viņa ir bez 
uzraudzības, ir izlaidīga vai izvairās no darba un viņas noziedzīgais nodarī
jums ir ar to saistīts, tiesnesis soda vietā tai var noteikt nosūtīšanu uz 
audzināšanas darba iestādi, ja šis līdzeklis var novērst draudus, ka per
sona izdarīs jaunus noziegumus vai pārkāpumus. Paredzēta arī nosacīta 
atbrīvošana un audzinoša līdzekļa atcelšana (100.bis un 100.ter pants). 
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KL Vispārīgās daļas VIII nodaļas "Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi 
68.-70.pants; Vācijas KK Vispārīgās dalās trešās sadaļas "Nodarījuma 
juridiskās sekas"sestās nodaļas "Labošanas un drošības līdzekļi" 6J.-64.§; 
Austrijas KK Vispārīgās daļas trešās sadaļas "Sodi, labuma izņemšana, 
priekšmetu konfiskācija un preventīvie līdzekļi" 21. un 22.§; Šveices KK 
pirmās grāmatas "Vispārīgie noteikumi" pirmās daļas "Noziegumi un 
kriminālpārkāpurni" trešās sadaļas "Sodi, drošības līdzekļi un citi līdzekļi" 
pirmās nodaļas "Atsevišķi sodi un līdzekļi" 43. un 44.pants. 

Atšķirībā no KL, kurā medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu 
piemērošanas jautājumiem nepieskaitāmām un ierobežoti pieskai
tāmām personām veltīta īpaša šā likuma 7.nodaļa, Vācijas KK, Austrijas 
KK un Šveices KK medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu reglamen
tācija ietverta atsevišķās normās citā sakarībā. Toties šajos likumos ir 
normas, kas paredz personu ievietošanu izolācijas iestādēs alkoholiķiem 
un narkomāniem. KL par šādam personām ir runa tikai saistībā ar 
nosacītu notiesāšanu (KL55.pants), nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu 
no soda (KL 61.pants) un nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības 
(KL58. 1 pants). 

Saskaņā ar KL 68.pantu personām, kuras izdarījušas šajā likumā 
paredzētos nodalījumus, bet sirgst ar psihiskiem traucējumiem un ir 
atzītas par nepieskaitāmām vai ierobežoti pieskaitāmām (KL 13. un 
14.pants), var noteikt medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus šajā pantā 
nosauktajās medicīnas iestādēs. Ja minētās personas pēc izdarītā 
nodarījuma rakstura un sava psihiskā stāvokļa dēļ nav bīstama 
sabiedrībai, tiesa viņas var nodot tuvinieku vai citu personu, kas veic 
slimnieku kopšanu, gādībā un medicīnas iestādes uzraudzībā pēc dzīves 
vietas. Personas, kuras atzītas par ierobežoti pieskaitāmām, var noteikt 
ārstēšanu arī tai piemērotās brīvības atņemšanas vietās, ja sods saistīts 
ar brīvības atņemšanu. Ja ierobežoti pieskaitāmu personu notiesā bez 
brīvības atņemšanas, tiesa uzliek tai par pienākumu ārstēties psihiat
riskajā medicīnas iestādē pēc dzīves vietas. Atbilstoši KL 69.pantam 
šajā likumā paredzētos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus nosaka 
personām, kuras izdarījušas šajā likumā paredzētos nodarījumus, 
būdamas nepieskaitāmības stāvoklī, vai pēc nodarījuma izdarīšanas vai 
sprieduma taisīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas atņēmusi tām 
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spēju saprast savu darbību vai to vadīt, ja šīs personas pēc izdarītā 
nodarījuma rakstura un sava psihiskā stāvokļa dēļ ir bīstamas sabied
rībai. Piespiedu ārstēšanu un ārstniecības iestādes tipu nosaka tiesa. 

Personai, kura pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vai sprieduma 
taisīšanas saslimusi ar psihisku slimību, pēc izveseļošanās tiesa var 
piespriest sodu, ja nav izbeidzies noilguma termiņš vai nav cita pamata 
tās atbrīvošanai no kriminālatbildības un soda. Medicīniska rakstura 
piespiedu līdzekļu piemērošanu izbeidz vai to groza tiesa pēc ārstnie
cības iestādes atzinuma, ja attiecīgā persona izveseļojusies vai saslim
šanas raksturs mainījies tiktāl, ka nav nepieciešams šādus līdzekļus 
piemērot. Ja šādai personai pēc izveseļošanās piespriež sodu, laiks, kurā 
piemēroti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi, ieskaitāms soda 
termiņā. 

Saskaņā ar Vācijas KK ievietošana psihiatriskajā slimnīcā tiek pieskaitīta 
pie līdzekļiem, kas saistīti ar izolāciju (Vācijas KK 61. un 63.§). Atbilstoši 
Vācijas KK 63.§ , ja kāds izdarījis prettiesisku nodarījumu nepieskai
tāmības stāvoklī (20.§) vai ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī (21.§), 
tiesa pieņem lēmumu par viņa ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā, ja no 
likumpārkāpēja un viņa nodarījuma kopējā novērtējuma izriet, ka sakarā 
ar viņa stāvokli no Šīs personas var sagaidīt prettiesiskus nodarījumus 
un tāpēc viņš ir bīstams sabiedrībai. 

Austrijas KK ievietošana iestādē likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas 
novirzes, pieskaitīta pie preventīvajiem līdzekļiem. Austrijas KK 21.§ 
teikts, ja kāds izdara nodarījumu, par kuru draud sods brīvības 
atņemšanas veidā uz laiku, ilgāku par vienu gadu, un nevar tikt sodīts 
tāpēc, ka izdarījis to, atrodoties stāvoklī, kad izslēgta pieskaitāmība 
(Austrijas KK 11.§ ierobežota pieskaitāmība nav pieminēta, taču tur 
minētie psihiskie un garīgie traucējumu var liecināt arī par ierobežotu 
pieskaitāmību - U.K.), kas balstās uz augstas pakāpes garīgu vai psihisku 
novirzi, tiesai viņš jānosūta uz iestādi likumpārkāpējiem, kuriem ir 
psihiskas novirzes, ja pēc viņa personības, stāvokļa un nodarījuma veida 
ir pamats bažīties, ka viņš savas garīgās un psihiskās novirzes ietekmē 
var izdarīt sodāmu nodarījumu ar smagām sekām. 

Šveices KK līdzekļi, kas piemērojami garīgi slimajiem, pieskaitīti 
drošības līdzekļiem. Saskaņā ar Šveices KK 43.pantu, ja personas, kas 
izdarījusi nodarījumu, par kuru saskaņā ar likumu draud katorgas 
cietums vai ieslodzījums cietumā, garīgais stāvoklis norāda uz 
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medicīniskās uzraudzības vai īpašas aprūpes nepieciešamību, un ir 
pamats domāt, ka ar to pašu tiks novērstas vai samazinātas jaunu sodā
mu nodarījumu izdarīšanas briesmas, tiesnesis var nosūtīt priekšrakstu 
par slimā ievietošanu ārstniecības iestādē vai patversmē. Ja slimais 
neapdraud citas personas, var aprobežoties ar ambulatoro ārstēšanu. 
Ja persona sakarā ar savu garīgo stāvokli būtiskā veidā apdraud 
sabiedrības drošību, tiesnesis dod rīkojumu par internēšanas 
piemērošanu, ja šis līdzeklis ir nepieciešams, lai novērstu turpmākās 
briesmas citām personām. Internēšana tiek izpildīta speciālā iestādē. 
Ja tiesnesis nosūta rīkojumu uz ārstniecības iestādi vai patversmi, vai 
internēšanas piemērošanai, tad brīvības atņemšanas sods, ja tāds bijis 
noteikts, tiek apturēts. Ja ārstēšanās iestādē izrādījusies bez rezultāta, 
tiesnesis pieņem lēmumu, vai vēl un cik ilgi izpildāmi atceltie sodi. Soda 
izpildīšanas vietā, ja nav nepieciešams to noteikt, tiesnesis var noteikt 
citus drošības līdzekļus. Kompetenta institūcija pieņem lēmumu par 
drošības līdzekļa atcelšanu, ja zūd pamats tā piemērošanai. Ja līdzekļa 
noteikšanas pamats nav zudis pilnībā, kompetenta institūcija var noteikt 
nosacītu atbrīvošanu no iestādes vai no ārstēšanās, nosakot atbrīvotajam 
aizsargājošo uzraudzību. Brīvības atņemšanas laiks drošības līdzekļa 
izpildīšanas laikā iestādē tiek ieskaitīts soda laikā, kurš ticis atcelts, to 
nosakot. Jāatzīmē, ka līdzekļu, kas piemērojami garīgi slimajiem, 
realizācija Šveices KK 43.pantā ir ļoti detalizēti izklāstīta, un bez iepriekš 
minētajiem nosacījumiem norādīti vēl citi. Nepieskaitāmības un 
ierobežotas pieskaitāmības kritēriji doti Šveices KK 10.-12.pantā. 

Vācijas KK 64.§ kā viens no labošanas un drošības līdzekļiem minēta 
ievietošana izolācijas iestādē. Saskaņā ar šā panta nosacījumiem, ja 
kādam ir pārlieka atkarība no alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu 
līdzekļu lietošanas un viņš tiek notiesāts par prettiesisku nodarījumu, 
ko viņš izdarījis, būdams apreibinājies vai sakarā ar tieksmi uz to, vai, ja 
viņš nav sodāms tikai sakarā ar to, ka viņa nepieskaitāmība ir pierādīta 
vai nav izslēgta, tiesa nosūta viņu uz izolācijas iestādi, ja pastāv briesmas, 
ka savas tieksmes rezultātā viņš izdarīs nopietnus prettiesiskus 
nodarījumus. Nosūtīšana uz izolācijas iestādi netiek piemērota, ja 
ārstēšanās no alkoholisma vai narkomānijas ārstēšanas kursa iziešana 
jau no paša sākuma neliekas rezultatīva. 

Kā preventīvais līdzeklis Austrijas KK ir paredzēta ievietošana iestādē 
likumpārkāpējiem, kuri cieš no narkomānijas un alkoholisma. Atbilstoši 
Austrijas KK22.§ tiesai uz šādu iestādi jānosūta ikviens, kurš ļaunprātīgi 
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lieto apreibinošus vai narkotiskus līdzekļus un tiek notiesāts par 
noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts dzērumā vai citādā stāvoklī, 
atrodoties atkarībā no sava ieraduma vai par sodāma nodarījuma 
izdarīšanu pilnīga reibuma stāvoklī (287.§), ja no viņa personības un 
nodarījuma veida izriet šaubas, ka sakarā ar aizraušanos ar apreibi
nošiem vai narkotiskiem līdzekļiem viņš izdarīs ar soda piedraudējumu 
aizliegtu nodarījumu ar smagām sekām vai ar soda piedraudējumu 
aizliegtu nodarījumu, kuru raksturo vairāk nekā vieglas sekas. No 
ievietošanas šādā iestādē jāatsakās, ja likumpārkāpējs jau agrāk izcietis 
brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par diviem gadiem, ir nosacījumi viņa 
ievietošanai iestādē likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas novirzes, vai 
mēģinājums novērst atkarību jau no paša sākuma liekas bezcerīgs. 

Šveices KK viens no drošības līdzekļiem ir personu, kuras pārmērīgi 
lieto alkoholiskos dzērienus vai narkotiskos līdzekļus, ārstēšana. Saskaņā 
ar Šveices KK 44.pantu, ja persona cieš no alkoholisma un viņas 
izdarītais nodarījums ir no tā atkarīgs, tiesnesis var nolemt par viņas 
nosūtīšanu uz iestādi alkoholiķiem vai, ja tas ir nepieciešams, uz citu 
ārstniecības iestādi, lai novērstu jauna nozieguma vai pārkāpuma 
izdarīšanas briesmas. Tiesnesis var noteikt arī ambulatoro ārstēšanos. 
Ārstēšanas iestādei alkoholiķiem jābūt nodalītai no citām šajā likumā 
paredzētajām iestādēm. Ja izrādās, ka persona nevar tikt izārstēta vai 
vēl nav iestājušies noteikumi nosacītai atbrīvošanai pēc divu gadu 
atrašanās iestādē, tiesnesis pēc iestādes vadības atskaites saņemšanas 
pieņem lēmumu, vai vēl un cik ilgi pildāmi atceltie sodi. Kompetenta 
institūcija var personu, kura cieš no alkoholisma, nosacīti atbrīvot uz 
laiku no viena līdz trim gadiem un noteikt uz šo laiku aizsargājošo 
uzraudzību, par ko jāpaziņo tiesnesim. Tiesnesis pieņem lēmumu, vai 
un cik ilgi uz atbrīvošanas no iestādes brīdi vai pēc ārstēšanās 
pabeigšanas vēl izpildāmi atceltie sodi. Šajā pantā pateikts, ka tas 
darbojas arī attiecībā uz personām, kuras cieš no narkomānijas. Ja 
izrādās, ka personai, kura cieš no narkomānijas un viņai noteikts sods, 
papildus nepieciešama arī ārstēšanās, ja nav pretindikācijas un viņa vēlas 
ārstēties, tiesnesis pēc šīs personas lūguma var nosūtīt viņu uz iestādi 
personām, kuras cieš no narkomānijas, un atlikt vēl neizciestā soda 
izpildīšanu. 

KL par piespiedu ārstēšanu ir runa 55.panta septītajā daļā, kurā teikts, 
ka, nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis 
noziedzīgu nodarījumu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko 
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vielu atkarības dēļ, ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai 
toksisko vielu atkarības ar viņa piekrišanu. Līdzīgs nosacījums ietverts 
arī KL61.panta otrajā daļā, izlemjot par personas nosacītu pirmstermiņa 
atbrīvošanu no soda. KL 58.' pantā, kurā reglamentēta nosacīta 
atbrīvošana no kriminālatbildības, arī prokurors nosacīti atbrīvotajam 
ar tā piekrišanu var uzlikt pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko, 
psihotropo, toksisko vielu vai citas atkarības. 
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10. Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu 
ietekmēšanas līdzekļi 

KL Vispārīgās daļas II nodaļas "Noziedzīgs nodarījums" 22.pants; VIII1 

nodaļas "Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas 
līdzekļi" 70.'- 70. "pants. 

Par juridiskajām personām piemērojamiem piespiedu ietekmēšanas 
līdzekļiem nelielu ieskatu sk. šī salīdzinājuma 3.nodaļā "Noziedzīgs 
nodarījums" jautājumā par noziedzīga nodarījuma subjektu. 

11. Terminu skaidrojumi un terminu definīcijas 

Iftcijas KK Vispārīgās daļas pilinās sadaļas "Krimināllikums " otrās nodaļas 
"Terminu skaidrojums" ]I. un 12.§; Austrijas KK Vispārīgās daļas astotās 
sadaļas "Jēdzienu definīcija" 68.- 74.§. 

Terminu skaidrojumi un terminu definīcijas ir iekļautas tikai Vācijas un 
Austrijas krimināllikumu Vispārīgās daļas īpašās sadaļās. Latvijas un 
Vācijas krimināllikumos atsevišķi krimināltiesību jēdzienu skaidrojumi 
ietverti dažās Vispārīgās vai Sevišķās daļas normās saistībā ar citiem 
tiesību institūtiem vai cita satura normām. 

Vācijas KK l l .§ "Personu un lietu jēdzieni" skaidrots, kas ir šā likuma 
izpratnē radinieki, lādi ir personas taisnās līnijas radinieki un laulāto 
radinieki, laulātais, dzīvesbiedrs, saderinātais, brāļi un māsas, brāļu un 
māsu laulātie vai dzīvesbiedri, māsu vīri un vīru māsas, laulāto vai 
dzīvesbiedru brāļi un māsas, pat jā laulība, kas kalpojusi tādām attiecī
bām, vairs neeksistē, vai ja radniecība vai svainība ir izbeigusies. 
Radinieki ir arī audžuvecāki un audžubērni. 

Austrijas KK radinieku uzskaitījums ir vēl plašāks. Saskaņā ar Austrijas 
KK 72.§ par radiniekiem uzskatāmi personas taisnās līnijas radinieki un 
laulātā radinieki, viņas laulātais, laulātā māsas un brāļi, pašas personas 
māsas un brāļi un viņu laulātie, bērni un mazbērni, viņu vecāku māsas un 
brāļi, vecās mātes un vectēvi, viņas brālēni un māsīcas, viņu ārlaulības bērna 
tēvs vai māte, viņu adoptētāju vecāki un vecāki, kuri pieņēmuši viņus 
audzināšanā bez adoptēšanas, viņu adoptētie bērni un bērni, kurus per
sona paņēmusi audzināšanā bez adoptēšanas, viņas aizbildnis vai aizgādnis. 
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KL daudz šaurāks radinieku loks minēts sakarā ar atbildību par iepriekš 
neapsolītu slēpšanu vai neziņošanu. KL 22.pantā teikts, ka par minēta
jiem noziedzīgiem nodarījumiem neatbild nodarījumu izdarījušās per
sonas saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un 
mazbērni. Latvijas Republikas Augstākās tiesas plēnuma 1992.gada 
24.februāra lēmuma Nr. 1 "Par krimināllikumu piemērošanu lietās par 
tīšām slepkavībām" 7.punktā skaidrots tuvinieku jēdziens: par cietušā 
tuviniekiem atzīstami ne tikai ģimenes locekļi (bērni, tostarp adoptētie, 
vecāki, adoptētāji, brāļi un māsas, vectēvs un vecā māte, mazbērni, kā 
arī laulātais), bet arī citas personas, kurām ir dārga cietušā dzīvība un 
veselība (piemēram, līgava, brālēns, māsīca, svainis u.tml.). 

Vācijas KK 11.§ norādīts, ka saskaņā ar vācu tiesībām amatpersona ir 
valsts kalpotājs un tiesnesis, persona, kura atrodas citās publiski tiesiskās 
attiecībās sakarā ar amatu, vai citādā veidā nozīmētas lai iestādē vai 
citā organizācijā vai pēc to pilnvarojuma pildītu publiskās pārvaldes 
uzdevumus neatkarīgi no organizatoriskās formas, kāda izvēlēta šo 
uzdevumu realizēšanai. Turpat dots plašāks šo amatpersonu kategoriju 
raksturojums, piemēram, ka par tiesnesi ir uzskatāms profesionāls 
liesnesis vai goda tiesnesis. 

Austrijas KK 74.§ skaidrots, ka ierēdnis ir ikviens cilvēks, kurš pilnvarots, 
lai Federācijas zemes, kopienu savienības, kopienas vai citas publisko 
tiesību personas vārdā, izņemot baznīcu vai reliģisku apvienību, 
patstāvīgi vai kopā ar citām personām stātos tiesiskajās attiecībās kā to 
institūcija vai citādā veidā pilnvarots Federācijas, zemes vai kopienas 
uzdevumos. Turpmāk šajā paragrāfā detalizētāk skaidrots cita valsts 
ierēdņa, apvienības ierēdņa un ārvalstu ierēdņa jēdzienu saturs. 

KL valsts amatpersonas jēdziens dots Sevišķās daļas 316.pantā: par valsts 
amatpersonām uzskatāmi valsts varas pārstāvji, kā arī ikviena persona, 
kura pastāvīgi vai uz laiku izpilda valsts vai pašvaldības dienesta 
pienākumus un kurai ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši citām 
personām, vai kurai ir tiesības veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai 
sodīšanas funkcijas vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finanšu 
līdzekļiem. Šā panta otrajā daļā minētas valsts amatpersonas, kuras 
ieņem atbildīgu stāvokli (piemēram, Valsts prezidents, Saeimas deputāti, 
Ministru prezidents, Ministru kabineta locekļi u.c). Panta trešajā daļā 
leikts, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī ārvalstu publiskās 
amatpersonas, ārvalstu publisko asambleju (institūcija ar likumdošanas 
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vai izpildvaras funkcijām) locekļi, s tarptaut i sko organizāciju 
amatpersonas, starptautisko parlamentāro asambleju locekļi, kā ari 
starptautisko tiesu tiesneši un amatpersonas. 

Vācijas KK 11.§ vēl ir izskaidrots, kas ir prettiesisks nodarījums. Tas ir 
tāds nodarījums, ar kuru tiek realizēts krimināllikumā paredzētais 
nodarījuma sastāvs. Tāpat tiek pateikts, ko nozīmē nodarījuma 
izdarīšana (mēģinājums un pilnīga izdarīšana). Turpat norādīts, ko 
saprast ar līdzekli; tas ir jebkurš labošanas un drošības līdzeklis, mantas 
konfiskācija, nodarījuma priekšmetu izņemšana, nodarījuma rīku un 
apgrozībā aizliegtu lietu iznīcināšana. Vēl skaidrots, ka tīšs noda-rījums 
šā likuma izpratnē ir arī gadījumā, ja tas veido likumā paredzētā 
nodarījuma sastāvu, kurš attiecībā uz darbību paredz nodomu, bet 
attiecībā uz izraisītajām īpašajām sekām pieļauj neuzmanību. Vācijas 
KK 12.§ doti nozieguma un kriminālpārkāpuma formulējumi, kas 
izmantoti šā salīdzinājuma sākumā, analizējot noziedzīga nodarījuma 
jēdzienu. 

Austrijas KK sadaļā "Jēdzienu definīcija" vēl skaidroti tādi jautājumi 
kā laika skaitīšana, ko saprast ar publisku izdarīšanu, nodarījuma 
izdarīšanu nodarbošanās veidā, ar kaitīgu noslieci, kā arī par ārvalstu 
tiesu spriedumiem. Austrijas KK74.§ blakus ierēdņa jēdzienam skaidro, 
ko saprast ar mazgadīgo un nepilngadīgo pēc vecuma kritērija, kas ir 
bīstami draudi, atlīdzība, ko saprast ar dokumentu, kas ir kompjūter
sistēma un kas ir dati. Šajā paragrāfā izskaidrots, ka dokuments ir oficiāls 
papīrs, kas radīts tam, lai apstiprinātu, izmainītu vai atceltu tiesības vai 
tiesiskās attiecības, vai pierādītu faktu, kam ir juridiska nozīme. 

KL Sevišķās daļas 274.pantā, kurā paredzēta atbildība par dokumenta 
nolaupīšanu vai iznīcināšanu, teikts, ka par dokumentu uzskatāms tāds 
dokuments, kurš piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem. 
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Vācijas KK Vispārīgās daļas otrās sadaļas "Nodarījums" piektās nodaļas 
"Parlamentāro izteicienu un paziņojumu nesodāmība" 36.§ teikts, ka 
VFR parlamenta, federālās sapulces un federālās zemes likumdošanas 
institūcijas locekļi nav saucami pie atbildības ārpus šās institūcijas par 
savu balsošanu vai izteicieniem, kurus viņi izdarījuši šajā institūcijā vai 
kādā no tās komitejām. Šis noteikums netiek attiecināts uz apmelo
jošiem apvainojumiem. Patiesi paziņojumi minētajās publiskajās sēdēs 
neizraisa nekādu atbildību (Vācijas KK 37.§). 

Vācijas KK Vispārīgās daļas ceturtajā sadaļā "Cietušā iesniegums, 
pilnvarots rīkojums par kriminālvajāšanu. Kriminālvajāšanas piepra
sījums" risināti kriminālprocesuāli jautājumi sakarā ar kriminālvajāšanas 
uzsākšanu, ja tā izdarāma tikai pēc cietušā iesnieguma vai dienesta 
priekšnieka iesnieguma (Vācijas KK77.-77.e §). 

Šveices KK Vispārīgo noteikumu pirmās daļas "Noziegumi un krimināl-
pārkāpumi" otrās sadaļas "Sodāmība" 28.-31.pantā runāts par cietušā 
sūdzību. Šveices KK 28.panta pirmajā daļā nostiprinātas cietušā tiesības 
iesniegt sūdzību un lūgt sodīt personu, ja nodarījums sodāms tikai pēc 
cietušā sūdzības, un viņa tiesības ir aizskartas. Šveices KK tās pašas 
sadaļas 27.pantā risināts jautājums par preses sodāmību. Šā panta 
pirmajā daļā teikts, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts, publicējot presē, 
un aprobežojas tikai ar šo publicēšanu, sodāms tikai autors, ievērojot 
turpmākajā panta daļā minētos nosacījumus. 

Šveices KK27.bis pantā ('Avotu aizsardzība") noteikts: ja personas, kuras 
oficiāli nodarbojas ar informācijas publicēšanu periodiskajā presē, vai 
viņu palīgpersonāls atsakās liecināt par autora identitāti vai par viņu 
informācijas saturu vai avotiem, tad attiecībā uz viņiem nevar tikt noteikti 
ne sodi, ne piespiedu līdzekļi. Taču turpat minēti izņēmumi no šā 
noteikuma: ja tiesa konstatē liecinieka liecības nepieciešamību, lai glābtu 
personu no tieši draudošām briesmām viņa dzīvībai vai veselībai, vai 
gadījumos, kad bez liecinieka liecībām nevar tikt atklāti šajā pantā minētie 
noziegumi vai nevar tikt atrasts vainīgais šo noziegumu izdarīšanā. 

Personu tiesības publiskās un privātās apsūdzības jomā gadījumos, kad 
uzsākams kriminālprocess tikai pēc cietušā sūdzības, reglamentē Latvijas 
kriminālprocesa kodeksa 7.pants. 
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1. Krimināllikumu Sevišķās daļas sistēma 

Austrijas kriminālkodeksa (Austrijas KK), mūsu valsts Krimināllikuma 
(KL), Šveices kriminālkodeksa (Šveices KK) un Vācijas Federatīvās 
Republikas kriminālkodeksa (Vācijas KK) Sevišķā dala, kas nosaka 
konkrētu noziedzīgu nodarījumu sastāvus un sodu par tiem, veidota, 
ievērojot grupas objekta pazīmes un ietverot atbilstošajās nodaļās 
(sadaļās) noziedzīgus nodarījumus, kas vērsti pret tādām pašām vai viena 
veida interesēm. 

Sevišķās daļas nodaļu (sadaļu) skaits ir atšķirīgs, vismazāk to ir KL - 1 7 
nodaļas, Šveices KK 19 sadaļas, daļa no kurām vēl iedalīta nodaļās, 
Austrijas KK - 25 sadaļas un Vācijas KK - 30 sadaļas. KL un Šveices 
KK nodaļas (sadaļas) veido panti, bet Austrijas KK un Vācijas KK -
paragrāfi. 

Atšķiras arī atsevišķu noziedzīgu nodarījumu grupu izvietošanas secība, 
tāpēc, veicot krimināllikumu Sevišķajā daļā ietverto normu salīdzinošo 
analīzi, tās tiks aplūkotas tādā secībā, kādā tās ievietotas Krimināl
likumā. 

2. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, 
genocīds 

Krimināllikumā gan šī nodaļa, gan Sevišķā daļa vispār sākas ar normu, 
kurā paredzēta atbildība par genocīdu. 

KL71.pantā noteikts, ka genocīds ir tīša darbība nolūkā pilnīgi vai daļēji 
iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rases, sociālu, noteiktas kopīgas 
pārliecības vai ticības cilvēku grupu kā tādu, šādas grupas locekļus 
nogalinot, nodarot viņiem dzīvībai vai veselībai bīstamus miesas 
bojājumus vai novedot viņus līdz psihiskai saslimšanai, vai radot viņiem 
tādus dzīves apstākļus, kas pilnīgi vai daļēji šos cilvēkus fiziski iznīcina, 
lietojot līdzekļus, kuru mērķis ir novērst bērnu dzimšanu šādā grupā, 
vai nododot bērnus piespiedu kārtā no vienas cilvēku grupas otrā. 
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Līdzīgi genocīda izpausmes formulētas arī Austrijas KK 321.§, kas kā 
vienīgais ietverts atsevišķā nodaļā, tikai tajā minētās darbības tiek vērstas 
pret noteiktu cilvēku grupu kā tādu sakarā ar tās piederību noteiktai 
baznīcai vai reliģiskai apvienībai, noteiktai rasei, tautai, tautībai vai 
noteiktai valstij. 

Vācijas KK genocīds klasificēts kā sodāms nodarījums pret dzīvību, taču 
visas genocīdu veidojošās darbības, tāpat kā KL un Austrijas KK, 
noteiktas atbilstoši ANO 1948.gada 9.decembra Konvencijai par 
genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to. Saskaņā ar Vācijas KK 
220.§ par vainīgu genocīda izdarīšanā atzīstams tas, kurš izdara tajā 
norādītās darbības ar nolūku pilnīgi vai daļēji iznīcināt nacionālu, rases, 
reliģisku vai pēc savām īpatnībām atšķirīgu noteiktu grupu. 

KLar 2005.gada 28.aprīļa likumu papildināts ar 71'.pantu, kurā noteikta 
atbildība par publisku aicinājumu uz genocīdu. 

Par noziegumiem pret mieru saskaņā ar KL 72.pantu, pirmkārt, tiek 
atzīta bruņotas agresijas plānošana, gatavošana, tās izraisīšana, piedalī
šanās tajā, otrkārt, agresīva kara vešana, pārkāpjot Latvijas Republikai 
saistošus starptautiskos līgumus, un, treškārt, piedalīšanās sazvērestībā 
ar nolūku izdarīt iepriekš minētos noziegumus. Par noziegumu pret 
mieru tāpat atzīstama KL 73.pantā ietvertā kodolieroču, ķīmisko, 
bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko un citu masveida iznīcināšanas 
ieroču ražošana, uzkrāšana, lietošana un izplatīšana un KL 77.pantā 
norādītais publiskais aicinājums uz agresīvu karu vai militāra konflikta 
izraisīšanu. 

Vācijas KK noziegumi pret mieru apvienoti atsevišķā nodaļā "Miera 
nodevība", 80.§ paredzot atbildība par gatavošanos agresīvam karam, 
kurā jāpiedalās Vācijas Federatīvajai Republikai, līdz ar to radot kara 
draudus valstij, bet 80.a§ - par kūdīšanu uz agresīvu karu, izdarot to 
KK darbības telpā publiski, sapulcēs vai izplatot rakstveida materiālus. 

Atbilstoši KL 74.pantam par kara noziegumiem uzskatāma Latvijas 
Republikai saistošos starptautiskajos līgumos aizliegtu kara vešanas 
noteikumu un paražu pārkāpšana, kas izpaudusies okupētās teritorijas 
civiliedzīvotāju, ķīlnieku un karagūstekņu slepkavošanā, spīdzināšanā, 
aplaupīšanā, aizvešanā vai norīkošanā piespiedu darbos, neattaisnojamā 
pilsētu un citu objektu postīšanā. Par kara noziegumiem tāpat atzīstama 
KL 75.pantā paredzētā varmācība pret iedzīvotājiem karadarbības 
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rajonā, kas objektīvi izpaužas kā nelikumīga vardarbība pret iedzīvo
tājiem karadarbības rajonā un nelikumīga viņu mantas vardarbīga 
atņemšana vai iznīcināšana, kā arī KL 76.pantā ietvertā marodēšana -
kritušo vai ievainoto mantas piesavināšanās kaujas laukā. 

Latvijas likumdevējs šajā Sevišķās daļas nodaļā noteicis arī atbildību 
par nacionālās vai rasu vienlīdzības pārkāpšanu un cilvēka tiesību 
pārkāpšanu, proti, par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā vai 
rasu naida vai nesaticības izraisīšanu, kā arī par apzinātu personas 
ekonomisko, politisko vai sociālo tiesību tiešu vai netiešu ierobežošanu 
vai tiešu vai netiešu priekšrocību radīšanu personai atkarībā no tās rases 
vai nacionālās piederības. Atbildība KL 78.pantā pastiprinātajā minētās 
darbības ir saistītas ar vardarbību, krāpšanu vai draudiem, kā arī tad Ja 
to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma 
(uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks. 

Salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos atbildība par nacionālās vai 
rasu vienlīdzības pārkāpšanu klasificēta kā noziedzīgs nodarījums pret 
sabiedrisko mieru un sabiedrisko kārtību, pie tam tiek izdalīta ne tikai 
rases un etniskā, bet ari reliģiskā piederība, kas KL ietverts 150.pantā. 

Tā Austrijas likumdevējs par vainojamu iedzīvotāju grupu sanaidošanā 
saskaņā ar KK 283.§ atzīst ikvienu, kurš publiski tādā veidā, kas var 
apdraudēt sabiedrisko kārtību, aicina uz vardarbīgas darbības izdarīšanu 
pret baznīcu vai pret Austrijas teritorijā atrodošos reliģisku apvienību 
vai pret noteiktu iedzīvotāju grupu sakarā ar piederību tādai baznīcai 
vai reliģiskai apvienībai, pret rasi, tautu, tautību vai valsti. Tāda pati 
atbildība paredzēta arī par publisku uzrīdīšanu tādām grupām vai to 
apvainošanu tādā veidā, kas aizvaino cilvēcisko pašcieņu vai vēlas 
diskreditēt tās. 

Vācijas KK līdzīgs noziedzīgs nodarījums apzīmēts kā kūdīšana pret 
tautām, 130.§ nosakot atbildību tam, kurš veidā, kas var traucēt 
sabiedrisko mieru, kurina naidu pret iedzīvotāju daļu vai aicina uz 
vardarbību vai vardarbības aktiem pret to vai apdraud cita cilvēcisko 
cieņu tādā veidā, ka iedzīvotāju daļa tiek pakļauta nozākāšanai, 
noniecināšanai vai nomelnošanai. Šajā krimināltiesību normā atsevišķi 
noteikta atbildība arī par materiālu, kas kurina naidu pret iedzīvotāju 
daļu vai pret nacionālu, rases, reliģiozu grupu vai pēc kādām citām 
pazīmēm nosakāmu tautības grupu, aicina izdarīt vardarbību vai 
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patvarības aktus pret viņiem un pakļauj tos nozākāšanai, noniecināšanai 
vai nomelnošanai, iespiešanu, izplatīšanu un citām paragrāfā norādī
tajām darbībām. 

Ari Šveices KK 261.bis pantā definētās rasu diskriminācijas objektīvo 
pusi, līdzīgi kā jau minētajās Austrijas KK un Vācijas KK normās, veido 
1) publisks aicinājums uz naidu vai diskrimināciju pret personu vai 
personu grupu sakarā ar viņu rasi, etnisko piederību vai reliģiju; 
2) publiska ideoloģijas izplatīšana, kas vērsta uz rases, etniskās grupas 
vai reliģijas pārstāvju sistemātisku diskrimināciju vai noniecināšanu; 
3) propagandas akciju organizēšana šajā nolūkā, to sekmēšana vai 
piedalīšanās tajās; 4) publiska personu vai personu grupu sakarā ar viņu 
rasi, etnisko piederību vai reliģiju aizskaršana, nomelnošana vai 
diskreditēšana veidā, kas aizskar cilvēciskas vērtības. 

Savukārt KL 79.pantā paredzēta atbildība par tādu vērtību tīšu 
iznīcināšanu, kas ir kultūras un nacionālā mantojuma sastāvdaļa. 
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3. Noziegumi pret valsti 

Šīs noziedzīgo nodarījumu grupas salīdzinājums liecina, ka atbildības 
par valsts interešu apdraudējumu reglamentācija atšķiras vispirms jau 
ar to, ka ārvalstu krimināllikumos tā ir daudz detalizētāka, savādāk ir 
formulēti arī atsevišķi noziedzīgu nodarījumu sastāvi. 

Krimināllikumā ir ietvertas vairākas normas, kurās noteikta atbildība 
par vēršanos pret valsts varu, valsts iekārtu, valstisko neatkarību un 
teritoriālo vienotību. 

Ta saskaņā ar KL 80.pantu sodāma ir darbība, kas vērsta uz vardarbīgu 
Latvijas Republikas valsts varas gāšanu, savukārt KL 80.'pantā paredzēta 
atbildība par vairāk nekā divu personu apvienošanos organi-zētā grupā 
nolūkā gāzt Latvijas Republikas valsts varu vai likvidēt valstisko 
neatkarību, vai graut teritoriālo vienotību. Nākamajās trijās normās 
noteikta atbildība par publiskiem aicinājumiem apdraudēt valsti - gāzt 
Latvijas Satversmē nostiprināto valsts varu vai vardarbīgi grozīt valsts 
iekārtu (81.pants), likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību 
nolūkā iekļaut Latviju vienotā valstiskā veidojumā ar kādu citu valsti 
vai likvidēt citādā veidā (82.pants), graut Latvijas Republikas teritoriālo 
vienotību, tas ir, Latvijas Republikas Satversmē neparedzētā veidā 
atdalīt kādu Latvijas Republikas teritorijas daļu (83.pants). Bez tam 
KL 82.un 83.pantā paredzēta atbildība arī par organizatorisku darbību, 
kas vērsta uz Latvijas Republikas valstiskās neatkarības likvidēšanu vai 
teritoriālās vienotības graušanu. 

Pārējos krimināllikumos atsevišķas šādas darbības ir apzīmētas kā valsts 
vai dzimtenes nodevība, par ko saskaņā ar Austrijas KK 242.§ pie 
atbildības saucams ikviens, kurš, pielietojot spēku vai draudot ar spēka 
pielietošanu, mēģina izmainīt Austrijas Republikas vai kādas tās zemes 
konstitūciju vai atdalīt no Austrijas Republikas tai piederošo teritoriju. 
Atsevišķā normā - KK 244.§ noteikta atbildība par sagatavošanos valsts 
nodevībai, kas izpaužas kā vienošanās ar citu personu par kopīgu valsts 
nodevības izdarīšanu vai valsts nodevības sagatavošana citādā veidā, 
tādējādi radot vai būtiski palielinot uz valsts nodevību vērstu darbību 
izdarīšanas draudus. 
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Austrijas KK 246.§ un Šveices KK 275.ter pantā paredzēts sods tam, 
kurš dibina apvienību, kuras mērķis, lai arī ne galvenais, ir graut 
neatkarību, konstitūcijā nostiprināto valsts formu vai konstitucionālās 
institūcijas, ieņem vadošu lomu tādā apvienībā, vervē tai locekļus, 
atbalsta to materiāli vai citādā būtiskā veidā, kas atbilst jau minētajai 
KL 82. un 83.pantā norādītajai organizatoriskajai darbībai. Bez tam 
KL 89'.pantā ir izdalīta atbildība par tādas noziedzīgas organizācijas 
(apvienības) izveidošanu, kuras sastāvā ir vismaz piecas personas, nolūkā 
izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci vai mieru, kara 
noziegumus, īstenot genocīdu vai izdarīt sevišķi smagus noziegumus 
pret valsti, kā arī par iesaistīšanos šādā organizācijā vai tās sastāvā 
ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā. Sods ir 
bargāks par tādas noziedzīgas organizācijas vadīšanu un par piedalīšanos 
šādas organizācijas izdarītajos iepriekš minētajos noziegumos. 

Vācijas KK 81.§ paredzēta atbildība par valsts nodevību pret Federāciju, 
kad persona, lietojot vardarbību vai draudot pielietot vardarbību, cenšas 
graut Vācijas Federatīvās Republikas nedalāmību vai izmainīt ar Vācijas 
Federatīvās Republikas Pamatlikumu noteikto konstitucionālo kārtību, 
savukārt 82.§ - par valsts nodevību pret Zemi, kad persona tādā pašā 
veidā cenšas pievienot pilnīgi vai daļēji Zemes teritoriju citai Vācijas 
Federatīvās Republikas Zemei vai atdalīt no Zemes daļu tās teritorijas, 
vai izmainīt konstitucionālo kārtību, kura pamatojas uz Zemes 
konstitūciju, l ā p ā t kā Austrijas KK, arī Vācijas KK 83.§ noteikta 
atbildība par gatavošanos noteiktai valsts nodevības akcijai pret 
Federāciju vai pret Zemi. 

Jāatzīmē, ka Austrijas un Vācijas krimināllikumiem raksturīgā iespēja 
atbrīvot no soda vai mīkstināt sodu, norādot uz aktīvu nožēlošanu, 
attiecināta arī uz iepriekš analizētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. 

Ta saskaņā ar Austrijas KK 243.§ nodarījuma izdarītājs nav sodāms par 
valsts nodevību, ja viņš labprātīgi atsakās no nodarījuma izdarīšanas 
vai novērš to, ja tajā piedalās vairāki cilvēki, vai ja viņš labprātīgi novērš 
seku iestāšanos. Tepat arī norādīts, ka nozieguma izdarītājs nav sodāms, 
ja noziedzīgais nodarījums nav realizēts un noziedzīgās sekas nav 
iestājušās bez viņa piedalīšanās, taču viņš, to neapzinādamies, labprātīgi 
un nopietni cenšas likt šķēršļus noziedzīgā nodarījuma realizēšanai vai 
novērst noziedzīgā nodarījuma sekas. 

105 



SEVIŠĶĀ DAĻA 

Austrijas likumdevējs KK 245.§ noteicis, ka nozieguma izdarītājs nav 
sodāms par sagatavošanos valsts nodevībai, ja viņš labprātīgi atsakās 
no savas darbošanās vai novērš valsts nodevību, ja tajā piedalās vairāki 
cilvēki, bet saskaņā ar KK 247.§ nav sodāms tas, kurš labprātīgi, pirms 
par viņa noziedzīgo darbību uzzinājušas attiecīgās institūcijas, informē 
tādu institūciju par visu, kas viņam zināms par 246.§ norādītajām valsti 
apdraudošajām apvienībām un to plāniem, bet līdz tam brīdim, kamēr 
šie plāni vēl tiek turēti noslēpumā. Savukārt saskaņā ar Vācijas KK83.a§ 
tiesa šādai personai pēc sava ieskata sodu var mīkstināt vai atteikties 
no soda. 

Atbilstoši Latvijas krimināltiesību doktrīnai šeit minētais ietver gan 
aktīvas izdarītā nožēlošanas situāciju jau pēc noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas, gan daļēji atbilst KL 16.pantā formulētajam labprātīgas 
atteikšanās institūtam, kad pie kriminālatbildības nav saucama persona, 
kura pēc savas gribas ir pilnīgi pārtraukusi uzsākto noziedzīgo 
nodarījumu, tai apzinoties, ka pastāv iespēja noziedzīgo nodarījumu 
izdarīt līdz galam. 

Saskaņā ar Šveices KK 265.pantu par vainīgu valsts nodevībā atzīstams 
tas, kurš izdara darbību, kas vērsta uz to, lai, izmantojot varu, grozītu 
Federācijas vai kantona konstitūciju, atstādinātu no amata konstitucio
nālās valsts institūcijas vai atņemtu tām iespēju pildīt savas funkcijas 
vai atdalītu Šveices teritoriju no Konfederācijas vai teritoriju no kantona. 
Atsevišķi KK 275.pantā izdalīta atbildība par darbībām, kas vērstas uz 
to, lai prettiesiski grautu vai izmainītu Konfederācijas vai kantonu 
konstitucionālo kārtību un par valsti apdraudošu propagandu, kas vērsta 
uz Konfederācijas vai kantona konstitucionālās kārtības vardarbīgu 
gāšanu (275.bis pants). 

Atbildība par Konfederācijas neatkarības apdraudējumu, izdarot 
darbības, kas vērstas uz to, lai sveša vara iejauktos Konfederācijas lietās, 
kā arī par stāšanos sakaros ar ārvalsts valdību vai tās aģentūru, lai izraisī
tu karu pret Konfederāciju, noteikta Šveices KK 266.pantā; par stāšanos 
sakaros ar ārvalsti vai ar ārvalsts partijām vai citām ārvalsts organizā
cijām vai to aģentūrām, lai izraisītu vai atbalstītu pret Šveices drošību 
vērstas ārvalsts darbības vai centienus - KK 266.bis pantā. Kā noziedzīgi 
nodarījumi pret valsti Šveices KK 268.pantā atzīta valsts robežakmenu 
pārvietošana un citas prettiesiskas darbības ar tiem, bet KK 269.pantā 
- iekļūšana Šveices teritorijā, pārkāpjot starptautiskās tiesības. 
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Arī Vācijas KK 100.§ kriminalizētas attiecības, kas rada draudus mierīgai 
līdzāspastāvēšanai, nosakot atbildību Vācijas Federatīvās Republikas 
(VFR) pilsonim, kurš ar nolūku izraisīt karu vai organizēt bruņotu akciju 
pret VFR nodibina vai uztur attiecības ar valsti, apvienību vai iestādi 
vai ar vienu no to starpniekiem. 

Par Austrijas Republikas ārējo drošību apdraudošu uzskatāms Austrijas 
KK 257.§ minētais nodarījums, kas klasificēts kā dzimtenes nodevība, 
ko izdarījis Austrijas pilsonis, kurš kara vai bruņota konflikta laikā, kurā 
piedalās Austrijas Republika, sniedz atbalstu ienaidnieka bruņotajiem 
spēkiem, iestājoties ienaidnieka bruņoto spēku dienestā, pielietojot 
ieročus pret Austrijas Republiku, radot priekšrocības ienaidnieka 
bruņotajiem spēkiem vai nodarot kaitējumu Austrijas bruņotajiem 
spēkiem. Ārvalsts pilsoņi par šādiem nodarījumiem sodāmi tikai tad, ja 
viņi tos izdarījuši, atrodoties Austrijas teritorijā. 

Austrijas KK 258.§ un Vācijas KK 100.a§ ietverti nodarījumi, kas var 
apdraudēt šo valstu ārējo drošību un attiecības ar citu valsti un kas 
izpaužas kā viltotu pierādījumu par valstu tiesiskajām attiecībām 
izgatavošana un izplatīšana. 

Visos krimināllikumos par noziedzīgu nodarījumu pret valsti atzīta ari 
vēršanās pret valstiskās suverenitātes simboliem. 

KL 93.pantā noteikta atbildība par Latvijas Republikas valsts ģerboņa 
vai karoga noraušanu, saplēšanu, iznīcināšanu vai par citādu šo valsts 
simbolu zaimošanu, kā ari par Latvijas valsts himnas publisku zaimošanu. 
Līdzīgi ari Šveices KK 270.pants nosaka atbildību tam, kurš ar ļaunu 
nolūku izņem, sabojā Šveices valstisko simbolu, it īpaši Konfederācijas 
vai kantona ģerboni vai karogu vai izdara pret tiem vērstas aizskarošas 
darbības. 

Atbilstošie Austrijas KK 248.§ un Vācijas KK 90.a§ pēc satura ir plašāki, 
jo tajos noteikta atbildība ne tikai par valsts simbolu, bet arī par pašas 
valsts diskreditēšanu un aizskaršanu, kas Vācijas KK ietverts nodaļā 
"Draudi demokrātiskai tiesiskai valstij" un kurā paredzēta atbildība par 
vairākiem tādiem nodarī jumiem, kas nav pazīstami citos 
krimināllikumos. 

1a, piemēram, Vācijas KK 84.§ noteikta atbildība tam, kurš, būdams 
organizators vai uzkūdītājs, atbalsta tādas partijas organizatorisko 
vienotību, kuru Federālā Konstitucionālā tiesa pasludinājusi par 
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antikonstitucionālu vai attiecībā uz kuru tiesa ir konstatējusi, ka tā ir 
aizliegtai partijai līdzīga organizācija, vai kurš piedalās tādas partijas 
darbībā; 85.§ paredzēta atbildība par aizlieguma apvienoties pārkāp
šanu; 86.§ - par antikonstitucionālu organizāciju propagandas materiālu 
izplatīšanu; 86.a§ - par antikonstitucionālu organizāciju zīmju 
izmantošanu. 

Salīdzināmajos krimināllikumos ietverti noziedzīgi nodarījumi, kas vērsti 
pret valsts varu, valsts varas augstākajām institūcijām un amat
personām. 

KL uz šo nodarījumu grupu attiecināms tikai 86.pantā paredzētais 
uzbrukums Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Saeimas deputātam, 
Ministru kabineta loceklim vai citai Latvijas Republikas Saeimas 
ievēlētai, ieceltai vai apstiprinātai valsts amatpersonai sakarā ar tās 
valstisko darbību Latvijas Republikas interesēs, ja uzbrukums saistīts 
ar šīs personas dzīvības vai veselības apdraudējumu. 

Plašāks šo nodarījumu uzskaitījums ir Austrijas KK, kura 249.§ par 
sodāmu atzīst ikvienu, kurš, pielietojot spēku vai bīstamus draudus, 
mēģina atstādināt no amata Federālo prezidentu, traucēt tā pienākumu 
izpildīšanu vai piespiest viņu neizpildīt savas pilnvaras vispār vai izpildīt 
tās noteiktā veidā. KK 250.§ paredzēta atbildība par tādām pašām 
darbībām, kas vērstas pret Nacionālo padomi, Bundesrāti, federālo 
sapulci, federālo valdību, Konstitucionālo tiesu, Zemes Augstāko 
administratīvo tiesu vai Augstāko tiesu, savukārt 251 .§ - pret iepriekšējā 
paragrāfā minēto institūciju locekli, kā arī Balsu skaitīšanas palātas 
prezidentu vai viceprezidentu ar nolūku traucēt pienākumu pildīšanu, 
piespiest neizpildīt savus pienākumus vispār vai izpildīt tos noteiktā 
veidā. 

Arī Vācijas KK ietvertas līdzīgas normas, 105.§ nosakot atbildību par 
konstitucionālo institūciju, 106.§ - par Federālā prezidenta vai 
konstitucionālās institūcijas locekļa prettiesisku piespiešanu ar varu vai 
tās piedraudējumu nepildīt to pilnvaras vai pildīt tās noteiktā veidā. 
Saskaņā ar KK 106.b§ sodāms tas, kurš pārkāpj Federācijas vai Zemes 
likumdevēja institūcijas vai tās prezidenta rīkojumus par drošības un 
kārtības nodrošināšanu likumdevēja orgāna ēkā vai tai pieguļošajā zemes 
teritorijā, tādējādi liekot šķēršļus vai traucējot likumdevēja institūcijas 
darbu. 
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Vācijas KK 89.§ paredz atbildību tam, kurš plānveidīgi iedarbojas uz 
bundesvēra vai citas sabiedriskās drošības institūcijas sastāvu, lai grautu 
to gatavību saskaņā ar dienesta pienākumu sargāt Vācijas Federatīvās 
Republikas drošību vai konstitucionālo iekārtu, un tādējādi tīši vēršas 
pret Vācijas Federālās Republikas nedalāmību vai drošību vai pret tās 
konstitucionālo iekārtu. 

KK 90.§ noteikta atbildība par Federālā prezidenta goda aizskaršanu 
publiski, sapulcē, vai izplatot rakstveida materiālus, paredzot bargāku 
sodu, ja nodarījums izpaužas kā neslavas celšana vai ja izdarītājs ar savu 
nodarījumu tīši vēršas pret Vācijas Federatīvās Republikas nedalāmību 
vai pret tās konstitucionālajiem pamatiem. Šis nodarījums tiek vajāts 
tikai pēc Federālā prezidenta izdota pilnvarojuma. Savukārt Vācijas KK 
90.b§ noteikta atbildība tam, kurš publiski, sapulcē, vai izplatot 
rakstveida materiālus, aizskar Federācijas vai tās Zemes likumdevēja 
institūciju, valdību vai Konstitucionālo tiesu vai vienu no to locekļiem 
lādā veidā, ka tas apdraud valsts autoritāti, un tādējādi vēršas pret Vācijas 
Federatīvās Republikas nedalāmību vai pret tās konstitucionālajiem 
pamatiem. 

Noziedzīgiem nodarījumiem pret valsti pieskaitāmi arī nodarījumi, kas 
saistīti ar valsts noslēpuma un citu neizpaužamu ziņu izpaušanu. 

Pirmkārt, tā ir spiegošana, kuru saskaņā ar KL 95.pantu veido ziņu 
nodošana, kā arī nolaupīšana vai vākšana ārvalstu izlūkdienestu 
uzdevumā, lai šīs ziņas izmantotu pretēji Latvijas Republikas interesēm. 
Atbildība ir diferencēta atkarībā no tā, vai spiegošanas priekšmets ir 
neizpaužamas ziņas vai ari šīs ziņas ir valsts noslēpums. 

Austrijas KK 252.§, kurā paredzēta atbildība par valsts noslēpuma tīšu 
izpaušanu, ietverts sadaļā "Dzimtenes nodevība" un tajā noteikts sods 
I) ikvienam, kurš valsts noslēpumu paziņo vai padara pieejamu ārvalstij, 
starptautiskai vai starpvalstu iestādei un 2) ikvienam, kurš valsts 
noslēpumu paziņo vai padara pieejamu sabiedrībai. Likumdevējs 
atrunājis, ka gadījumā, ja valsts noslēpums skar konstitūciju apdraudošus 
laktus, proti, tādus, kas pauž centienus konstitūcijā neparedzētā veidā 
likvidēt Austrijas Republiku, iznīcināt tās neitralitāti, atcelt, ierobežot 
vai pārkāpt konstitūcijā garantētās tiesības, nodarījuma izdarītājs sodāms 
tad, ja viņš rīkojas ar nodomu nodarīt kaitējumu Austrijas Republikai. 
Maldīgs priekšstats par konstitūciju apdraudošiem faktiem neatbrīvo 
personu no kriminālatbildības. 
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Saskaņā ar Austrijas KK 254.§ sodāms ikviens, kurš patur valsts 
noslēpumu vai izspiego to ar nolūku paziņot vai padarīt pieejamu 
ārvalstij, starptautiskai vai starpvalstu iestādei vai sabiedrībai un tādējādi 
nodarīt smagu kaitējumu Austrijas Republikas aizsardzības spējām vai 
Austrijas Republikas attiecībām ar ārvalsti, starptautisku vai starpvalstu 
iestādi. Savukārt KK 256.§ noteikta atbildība par slepenu spiegošanu, 
kaitējot Austrijas Republikai, kas izpaužas kā slepenu spiegošanas centru 
izveidošana, šāda spiegošanas centra pastāvīga uzturēšana vai 
spiegošanas darbību veikšana. Atšķirībā no KL, Austrijas likumdevējs 
255.§ devis valsts noslēpuma jēdzienu, norādot, ka ārvalsts noslēpumu 
tiek saprasti fakti, priekšmeti vai zināšanas, it īpaši rakstveida materiāli, 
rasējumi, modeļi, formulas un paziņojumi par to, kas ir pieejams tikai 
ierobežotam personu lokam un jātur noslēpumā no ārvalstīm, 
starptautiskām un starpvalstu iestādēm, lai novērstu smaga kaitējuma 
draudus Austrijas Republikas aizsardzības spējām vai Austrijas 
Republikas attiecībām ar ārvalsti, starptautisku vai starpvalstu iestādi. 

Līdzīgi valsts noslēpuma jēdziens formulēts arī Vācijas KK 93.§, bet 
saskaņā ar KK 94.§ sodāms tas, kurš izdara valsts nodevību, valsts 
noslēpumu paziņojot ārvalstij vai vienam no tās starpniekiem vai citādā 
veidā padarot to pieejamu personai, kurai nav uz to tiesību, vai izplatot 
to publiski, lai nodarītu kaitējumu Vācijas Federatīvajai Republikai vai 
atbalstītu ārvalsti, tādējādi radot briesmas nodarīt smagu kaitējumu 
Vācijas Federatīvās Republikas ārējai drošībai. Sods ir bargāks īpaši 
smagos gadījumos, ja persona ļaunprātīgi izmanto savu atbildīgo 
stāvokli, kurš uzliek viņai par pienākumu īpaši glabāt valsts noslēpumu, 
vai ja persona ar savu rīcību rada briesmas nodarīt īpaši smagu kaitējumu 
Vācijas Federatīvās Republikas ārējai drošībai. Atsevišķi KK 97.a§ 
paredzēta atbildība tam, kurš izdod ārvalstij vai kādam tās starpniekam 
noslēpumu, kas nav valsts noslēpums, tādējādi radot briesmas nodarīt 
smagu kaitējumu Vācijas Federatīvās Republikas ārējai drošībai. 

Bez tam Vācijas KK ir vairākas normas, kurās reglamentēta atbildība 
par darbībām, kas saistītas ar spiegošanu. 

Tā saskaņā ar KK 96.§ persona sodāma par nodevīgu spiegošanu - valsts 
noslēpuma izspiegošanu, lai to izpaustu vai izdotu; 98.§ paredzēta 
atbildība tam, kurš svešas valsts labā veic darbību, kas vērsta uz valsts 
noslēpuma iegūšanu vai nodošanu vai paziņo ārvalstij vai kādam tās 
starpniekam par savu gatavību veikt tādu darbību; 99.§ paredzēts sods 
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personai, kura ārvalsts slepenā dienesta interesēs veic slepenu aģentūras 
darbību, kas vērsta pret Vācijas Federatīvo Republiku un kas izpaužas 
ka faktu nodošana vai paziņošana, vai kura pauž ārvalsts slepenajam 
dienestam vai kādam tās starpniekam gatavību veikt tādas darbības. 
Sods ir bargāks, ja nodarījumu izdarījusī persona paziņo vai izdod faktus, 
priekšmetus vai ziņas, ko glabā noslēpumā valsts iestāde vai pēc tās 
iniciatīvas, ja persona ļaunprātīgi izmanto atbildīgo stāvokli, kas uzliek 
viiiai pienākumu īpaši glabāt tādus noslēpumus, vai ja persona ar savu 
nodarījumu radījusi briesmas nodarīt smagu kaitējumu Vācijas 
I federatīvajai Republikai. 

Šveices KK ietverts 267.pants "Diplomātiskā spiegošana" paredz sodu 
tam, kurš tīši izpauž ārvalstij vai tās aģentūrai vai padara tām pieejamu 
noslēpumu, kura saglabāšana nepieciešama Konfederācijas labumam, 
falsificē, iznīcina, noslēpj vai nolaupa dokumentus vai pierādīšanas 
līdzekļus, kas attiecas uz tiesiskajām attiecībām starp Konfederāciju vai 
kantonu un ārvalsti, tādējādi tīši apdraudot Konfederācijas vai kantona 
intereses, vai kurš, būdams Konfederācijas pilnvarotais, tīši stājas 
attiecībās ar ārvalsts valdību, kaitējot Konfederācijai. Saskaņā ar šo 
pantu sodāms arī tas, kurš tīši vai aiz neuzmanības paziņo sabiedrībai 
vai padara par pieejamu noslēpumu, kura saglabāšana nepieciešama 
Konfederācijas labā. 

Šveices KK atsevišķās normās reglamentēta atbildība par aizliegtu 
nodarbošanos ar izlūkošanu. Ta KK 272.pantā paredzēts sods tam, kurš 
ārvalsts, ārvalsts partijas vai citas ārvalsts organizācijas interesēs, kaitējot 
Šveicei vai tās pārstāvjiem, iedzīvotājiem vai organizācijām, veic 
politiskās izlūkošanas darbības vai organizē šādu dienestu, vervē šādam 
dienestam vai sniedz tam atbalstu, pastiprinot atbildību, ja persona 
pamudina uz šādu darbību izdarīšanu vai paziņo nepatiesas ziņas, kuras 
paredzētas tam, lai apdraudētu Konfederācijas iekšējo vai ārējo drošību. 
KK 273.pantā paredzēta atbildība par ražošanas vai komercnoslēpuma 
izspiegošanu, lai padarītu to pieejamu vai padara pieejamu svešai 
dienesta institūcijai vai ārvalsts organizācijai vai privātuzņēmumam vai 
to aģentūrām, savukārt 274.pantā - par militārās izlūkošanas darbību 
veikšanu ārvalstij, tāda dienesta organizēšanu, vervēšanu tajā un 
palīdzības sniegšanu tam, kaitējot Šveicei. 

Atsevišķos krimināllikumos reglamentēta ari atbildība par tādu 
noslēpuma izpaušanu, kas nesatur spiegošanas pazīmes. 
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Tā KL 94.pantā noteikta atbildība par ziņu, kuras ir valsts noslēpums, 
apzinātu izpaušanu, ja to izdarījusi persona, kam šīs ziņas uzticētas vai 
kļuvušas zināmas sakarā ar dienestu vai darbu, bet KL 95.pantā - par 
valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības vai tādu dokumentu 
nozaudēšanu, kuri satur valsts noslēpumu, vai arī tādu priekšmetu 
nozaudēšanu, ziņas par kuriem ir valsts noslēpums, ko izdarījusi per
sona, kurai ziņas, dokumenti vai priekšmeti bijuši uzticēti, ja dokumenti 
vai priekšmeti nozaudēti, pārkāpjot valsts noslēpuma aizsardzības 
noteikumus, un ja ar to radīts būtisks kaitējums. 

Austrijas KK 253.§ atbildība par valsts noslēpuma izpaušanu paredzēta 
tam, kurš, neskatoties uz viņam uzlikto īpašo tiesisko pienākumu glabāt 
noslēpumu, pie tam zinot, ka ziņas ir valsts noslēpums, pārkāpj šo 
pienākumu tādos apstākļos, kuros noslēpums kļūst zināms vai var kļūt 
pieejams ārvalstij, starptautiskai vai starpvalstu iestādei vai sabiedrībai. 
Ja valsts noslēpums skar konstitūciju apdraudošus faktus, persona 
sodāma tikai tad, ja viņa rīkojas ar nodomu nodarīt kaitējumu Austrijas 
Republikai. 

Saskaņā ar Vācijas KK 95.§ par vainīgu valsts noslēpuma izpaušanā 
atzīstams tas, kurš padara pieejamu nepiederīgai personai valsts 
noslēpumu, kuru sargā dienesta intereses, vai padara to pieejamu 
sabiedrībai un tādējādi rada briesmas nodarīt ievērojamu kaitējumu 
Vācijas Federatīvās Republikas ārējai drošībai, savukārt 97.§ paredzēts 
sods par tādām pašām darbībām attiecībā uz valsts noslēpumu, kuru 
sargā valsts iestāde vai pēc tās iniciatīvas. Atbilstoši šā paragrāfa 
nosacījumiem sodāma arī tāda persona, kurai valsts noslēpums bija 
pieejams sakarā ar amatu, viņas dienesta stāvokli vai uzdevumu un kura 
aiz vieglprātības padarījusi to pieejamu personai, kurai uz to nav tiesību, 
vai publiski izpaudusi valsts iestādes vai pēc tās iniciatīvas sargātu valsts 
noslēpumu, tādējādi aiz neuzmanības radot briesmas nodarīt nopietnu 
kaitējumu Vācijas Federatīvās Republikas ārējai drošībai. Savukārt 
Vācijas KK 97.b§ reglamentē atbildību par ziņu izpaušanu, kuras tiek 
kļūdaini uzskatītas par valsts noslēpumu. 

KLpar noziegumiem pret valsti atzīti arī noziedzīgi nodarījumi vēlēšanu 
tiesību realizācijas sfērā, kas salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos 
izdalīti patstāvīgās Sevišķās daļas sadaļās un daudz sīkāk reglamentē 
atbildību šajā jomā. 
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Kā visām valstīm kopīgs noziedzīgs nodarījums minama kavēšana 
realizēt vēlēšanu tiesības un tiesības piedalīties tautas nobalsošanā, 
kas saskaņā ar KL 90.pantu sodāma tad, ja tā izdarīta, lietojot 
vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā. 

Atbilstoši Austrijas KK 262.§, Šveices KK 280.pantam un Vācijas KK 
l()8.§ kriminālatbildība par iepriekšminētajām darbībām iestājas tad, 
ja tās saistītas ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, bet Vācijas 
KK papildus vēl minēta ļaunprātīga profesionālās vai ekonomiskās 
atkarības izmantošana vai citāda ekonomiska iespaidošana. 

Uzpirkšana vēlēšanās vai tautas nobalsošanā visos trijos ārvalstu 
krimināllikumos veido patstāvīgu noziedzīga nodarījuma sastāvu ar 
līdzīgām pazīmēm, Austrijas KK 265.§, Vācijas KK 108.b§ un Šveices 
KK 281 .pantā nosakot atbildību gan tam, kurš piedāvā, apsola vai nodod 
kādu mantisku labumu personai, kurai ir vēlēšanu tiesības vai 
balsstiesības, lai šī persona nerealizētu savas tiesības vai realizētu tās 
noteiktā veidā, gan ari tam, kurš pieņem vai apsola pieņemt, bet saskaņā 
ar Austrijas un Vācijas KK arī pieprasa atlīdzību par to, ka nepiedalīsies 
vēlēšanās vai tautas nobalsošanā vai realizēs savas tiesības noteiktā veidā. 

Vācijas KK 108.c§ vēl paredzēta atbildība par mēģinājumu uzpirkt vai 
pārdot balsis vēlēšanām vai nobalsošanai Eiropas Parlamentā vai 
Federāci jas, Z e m e s , kopienas vai kopienu apvienību t a u t a s 
pārstāvniecībā, bet Šveices KK282.bis pantā par vēlētāju balsu medīšanu 
- plānveidīgu vēlēšanu vai balsošanas biļetenu vākšanu, to aizpildīšanu 

vai sagrozīšanu. 

Austrijas KK patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu veido arī maldināšana 
vēlēšanās vai tautas nobalsošanā, par ko saskaņā ar 263.§ sodāms 
ikviens, kurš, maldinot par faktiem, ietekmē vai cenšas ietekmēt citu 
personu, lai tā, nododot balsi, kļūdītos savas gribas izpausmes saturā 
vai atdotu pret savu gribu nederīgu balsi, kā arī tas, kurš, maldinot par 
vēlēšanu vai tautas nobalsošanas norises apstākļiem, ietekmē vai cenšas 
ietekmēt, lai cita persona atturētos no balss nodošanas. Atsevišķā normā 
- 264.§ paredzēta atbildība ari tam, kurš publiski izplata nepatiesus 

paziņojumus par apstākļiem, kas var atturēt no balss nodošanas vai 
pamudināt realizēt savas tiesības noteiktā veidā, pastiprinot atbildību, 
ja pie tam tiek izmantots viltots vai falsificēts dokuments, lai viltus 
paziņojums liktos ticams. 
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Arī Vācijas KK 108.a§ paredzēta atbildība tam, kurš ar viltu panāk, ka 
kāds balsošanas laikā kļūdās savas gribas izpausmes saturā vai pret savu 
gribu nepiedalās balsošanā, vai viņa piedalīšanās velēšanās tiek atzīta 
par nederīgu. 

Par kriminālsodāmu visu valstu likumdevējs atzinis arī viltošanu vēlēša
nu vai tautas nobalsošanas laikā un vēlēšanu vai tautas nobalsošanas 
noslēpuma pārkāpšanu, taču noziedzīgā nodarījuma sastāvs tiek 
formulēts atšķirīgi. 

Tā KL 92.pantā paredzēta atbildība par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas 
dokumentu viltošanu vai balsu apzināti nepareizu saskaitīšanu, kā arī 
par apzinātu aizklātas balsošanas pārkāpšanu, par noziedzīgā nodarī
juma subjektu atzīstot valsts amatpersonu vai vēlēšanu komisijas locekli. 

Saskaņā ar Austrijas KK 266.§ par viltošanu vēlēšanu vai nobalsošanas 
laikā pie atbildības saucams ikviens, kurš 1) balso vai vēlē bez vēlēšanu 
tiesībām vai balsstiesībām vai dara to citas personas vārdā bez viņas 
uzdevuma vai pretrunā ar viņas uzdevumu vai citādā nepieļaujamā veidā 
un 2) ikviens, kurš vilto vēlēšanu vai tautas nobalsošanas rezultātus. 
Atbildība pārvēlēšanu vai tautas nobalsošanas noslēpuma pārkāpšanu 
paredzēta Austrijas KK 268.§ ar nosacījumu, ka priekšraksti, kas kalpo 
vēlēšanu vai tautas nobalsošanas noslēpuma aizsardzībai, pārkāpti ar 
nolūku iegūt sev vai citai personai ziņas par to, kā tieši kāds vēlējis vai 
balsojis. 

Arī atbilstoši Vācijas KK 107.a§ par vēlēšanu rezultātu falsifikāciju 
sodāms tas, kurš piedalās vēlēšanās bez tiesībām uz to vai citādā veidā 
noved pie nepareiza vēlēšanu rezultāta vai vilto to rezultātu, kā arī tas, 
kurš nepareizi izziņo vēlēšanu rezultātus vai pieļauj to. Savukārt KK 
107.b§ atbildība paredzēta tam, kurš 1) cenšas panākt sevis ierakstīšanu 
vēlēšanu sarakstos (vēlēšanu biļetenā), iesniedzot nepareizas ziņas; 
2) ieraksta vēlētāju sarakstā citu personu, zinot, ka viņai nav uz to tiesību; 
3) liek šķēršļus personas ierakstīšanai vēlētāju sarakstā, zinot, ka 
personai ir tiesības piedalīties vēlēšanās; 4) piespiež izvirzīt sevi par 
kandidētu vēlēšanās, kaut arī viņam nav tiesību tikt ievēlētam. 

Vēlēšanu noslēpuma pārkāpšanas sastāvs Vācijas KK 107.c§ formulēts 
analoģiski kā jau minētajā Austrijas KK 268.§, bet saskaņā ar Šveices 
KK 283.pantu par vēlēšanu un balsošanas noslēpuma pārkāpšanu 
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sodāms tas, kurš ar nelikumīgām darbībām iegūst informāciju par to, 
kā ir balsojušas vai ievēlējušas atsevišķas tiesīgas personas. 

Visos trijos ārvalstu krimināllikumos noteikta arī atbildība par vēlēšanu 
un tautas nobalsošanas norises traucēšanu un rezultātu noteikšanu, 
Austrijas KK 267.§, Vācijas KK 107.§ un Šveices KK 279.pantā saistot 
to ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu. 

KL par noziegumu pret valsti tāpat ir atzīts terorisms, kurš saskaņā ar 
88.pantu tā 2005.gada 8.decembra redakcijā izpaužas kā šajā normā 
norādīto konkrēto darbību, piemēram, spridzināšanas, dedzināšanas, 
personas nolaupīšanas, ķīlnieku sagrābšanas, gaisa, sauszemes un ūdens 
transportlīdzekļu sagrābšanas un citu darbību tīša izdarīšana vai draudi 
īstenot šādas darbības, ja ir pamats uzskatīt, ka šie draudi var tikt izpildīti, 
ja tas veikts nolūkā iebiedēt iedzīvotājus vai piespiest valsti, tās 
institūcijas vai starptautiskas organizācijas izdarīt kādu darbību vai 
atturēties no tās, vai kaitēt valsts vai tās iedzīvotāju vai starptautiskās 
organizācijas interesēm. Panta otrajā daļā noteikts lielāks sods par 
iepriekšminēto darbību izdarīšanu personu grupā pēc iepriekšējas 
vienošanās (teroristu grupā), vēl bargāk sodāma teroristu grupas 
vadīšana. 

Austrijas KK saistībā ar terorismu sadaļā "Noziedzīgi nodarījumi pret 
sabiedrisko mieru" ir ietvertas trīs normas. KK 278.§ noteikta atbildība 
par teroristiskas apvienības, tas ir, vairāk nekā divu personu apvienības, 
kas radīta ilgākam laikam un vērsta uz to, lai viens vai vairāki apvienības 
locekļi izdarītu vienu vai vairākus teroristiskus noziegumus, vadīšanu, 
mīkstāku sodu paredzot tam, kura vadītā teroristiskā apvienība 
aprobežojas ar draudiem izdarīt teroristiskus noziegumus. 

Teroristisko noziegumu uzskaitījums dots Austrijas KK 278.c§, 
piemēram, slepkavība, nolaupīšana šantāžas nolūkā, vispārējas briesmas 
izraisoši tīši nodarījumi, gaisa pirātisms, tīši draudi gaisa satiksmes 
drošībai un citi, ja tie ir spējīgi izraisīt smagu vai ilgstošu sabiedriskās 
dzīves traucējumu vai smagu kaitējumu ekonomiskajai dzīvei un tiek 
izdarīti ar nolūku smagi iebiedēt iedzīvotājus, piespiest sabiedriskas 
iestādes vai sabiedriskas organizācijas veikt darbību, pieļaut to vai 
atturēties no darbības vai ar nolūku nopietni graut vai iznīcināt valsts 
vai starptautiskas organizācijas politiskās, konstitucionāli tiesiskās, 
ekonomiskās vai sociālās pamatstruktūras. Par šajā paragrāfā paredzētā 
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teroristiskā nozieguma izdarīšanu persona sodāma saskaņā ar to 
krimināltiesību normu, kurā paredzēta atbildība par attiecīgo noziedzīgo 
nodarījumu, palielinot tajā paredzētā soda robežu uz pusi, taču ne vairāk 
kā līdz divdesmit gadiem. 

KL 88.'pantā noteikta atbildība par terorisma finansēšanu, kas izpaužas 
kā jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tieša vai netieša 
vākšana vai nodošana ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie tiks 
izmantoti pilnīgi vai daļēji, lai izdarītu vienu vai vairākus terora aktus 
vai lai tos nodotu teroristu organizācijas vai individuāla terorista rīcībā. 
Kvalificēts sastāvs veidojas gadījumā, ja terorisma finansēšanu ir 
izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta 
lielā apmērā. 

Atbildība par terorisma finansēšanu paredzēta arī Austrijas KK 278.d§, 
kas tāpat izpaužas kā materiālu vērtību vākšana vai nodošana ar 
nodomu, ka tās tiks izmantotas, lai izdarītu šajā paragrāfā norādītos 
teroristiskos noziegumus. 

Vācijas KK 129.a§, kas ievietots sadaļā "Sodāmi nodarījumi pret 
sabiedrisko kārtību", paredzēta atbildība ne tikai par teroristiskas 
apvienības izveidošanu, kuras mērķis un kuras darbība ir vērsta uz normā 
norādīto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu, bet nodarījuma objektīvo 
pusi veido arī tādas apvienības vadīšana, atbalstīšana, vervēšana tajā, 
kā arī piedalīšanās tādā apvienībā. 

JCL 89.pantā minēts vēl viens noziegums pret valsti - kaitniecība, kura 
izpaužas kā darbība vai bezdarbība, kas vērsta uz finanšu sistēmas, 
rūpniecības, transporta, lauksaimniecības, tirdzniecības vai citu 
tautsaimniecības nozaru, kā arī iestāžu vai organizāciju darbības 
graušanu nolūkā kaitēt Latvijas Republikai. 

Līdzīgs sastāvs konstruēts Vācijas KK 88.§, apzīmējot to par antikonsti-
tucionālu sabotāžu, par ko pie atbildības saucams tas, kurš, būdams 
organizators vai uzkūdītājs, nedarbojoties kopā ar grupu vai tai, vienatnē 
tīši veicina, lai Vācijas kriminālkodeksa darbības telpā ar savām 
kaitnieciskajām darbībām izvestu no ierindas vai padarītu par 
neiespējamu izmantot pēc to nozīmes uzņēmumus vai iekārtas, kas kalpo 
pasta pakalpojumu vai sabiedrisko sakaru nodibināšanai, telekomuni
kāciju iekārtas, kas kalpo sabiedriskiem mērķiem, uzņēmumus un 
iestādes, kas kalpo iedzīvotāju apgādāšanai ar ūdeni, gaismu, siltumu 
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un enerģiju, vai dienestus, iekārtas, būves vai priekšmetus, kas pilnībā 
vai galvenokārt kalpo sabiedriskās drošības vai kārtības interesēm, un 
ar to tīši vēršas pret Vācijas Federatīvās Republikas nedalāmību vai 
drošību vai pret konstitucionālajiem pamatiem. 

Savukārt saskaņā ar KK 87.§ par aģentūras darbību sabotāžas nolūkā 
sodāms tas, kurš ārpus Vācijas kriminālkodeksa darbības telpas atrodošās 
valdības, apvienības vai iestādes uzdevumā gatavo sabotāžas aktus, 
kuriem jānotiek Vācijas kriminālkodeksa darbības telpā, ja viņš izrāda 
gatavību izdarīt šādas darbības pēc kādas no minēto institūciju 
norādījuma; izpēta sabotāžas objektus; izgatavo sabotāžas līdzekļus, 
iegādājas tos sev vai citai personai, glabā tos, nodod tos citai personai 
vai ieved tos Vācijas kriminālkodeksa darbības telpā; būvē, uztur vai 
pārbauda noliktavas sabotāžas līdzekļu pieņemšanai vai atbalsta punktus 
sabotāžas veikšanai; iziet apmācības sabotāžas aktu izdarīšanai vai 
apmāca tam citas personas vai nosaka vai uztur sakarus starp sabotāžas 
aģentiem un vienu no minētajām institūcijām un ar to tīši virza savas 
darbības pret Vācijas Federatīvās Republikas nedalāmību vai drošību, 
vai pret tās konstitucionālajiem pamatiem. 

Krimināllikumā kā noziegums pret valsti klasificēts arī 87.pantā 
paredzētais ārvalsts pārstāvju dzīvības un veselības apdraudējums, kas 
izpaužas kā uzbrukums ārvalsts vai tās valdības vadītājam vai citam 
ārvalsts pārstāvim, kas oficiāli ieradies Latvijas Republikā, ja uzbrukums 
saistīts ar šīs personas dzīvības vai veselības apdraudējumu. 

Līdzīga norma atrodama arī Vācijas KK, kura 102.§ ievietots sadaļā 
"Sodāmi nodarījumi pret ārvalstīm". Speciālas sadaļas "Attiecību 
pārkāpšana ar ārvalstīm" izveidotas arī Austrijas KK un Šveices KK, 
kurās ietverti vairāki Latvijā nekriminalizēti nodarījumi. 

Tā, piemēram, Austrijas KK 316.§ paredzēta atbildība par noziedzīgu 
uzbrukumu ārvalstij ar nolūku izmainīt tās konstitūciju vai atdalīt 
ārvalstij piederošo teritoriju; saskaņā ar Austrijas KK317.§, Vācijas KK 
1()4.§ un Šveices KK 298.pantu par sodāmu atzīta svešu valstiskās 
.suverenitātes simbolu diskreditēšana; Vācijas KK 103.§ noteikta 
atbildība par ārvalsts institūcijas vai pārstāvja goda aizskaršanu, bet 
Šveices KK 296.pantā - par ārvalsts apvainošanu un 297.pantā - par 
starpvalstu organizācijas apvainošanu to oficiālo pārstāvju personā. 
Atbilstoši Austrijas KK 319.§ un Šveices KK 301.pantam pie atbildības 
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saucams tas, kurš savas valsts teritorijā veic pret ārvalsti vērstu militāru 
izlūkošanu; Austrijas KK 320.§ paredzēta atbildība par aizliegtu 
palīdzību karojošām vai bruņota konflikta pusēm: Šveices KK 299.pantā 
par sodāmu atzīta ārvalsts diplomātiskās teritorijas suverenitātes 
pārkāpšana, bet KK 300.pantā - naidīgas darbības pret karojošās valsts 
vadītājiem un Šveices teritorijā dislocētajām ārvalsts militārajām 
vienībām. 
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Sadaļas, kurās ietverti tikai noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, ir 
izveidotas Krimināllikumā un Vācijas KK, Austrijas KK vienā sadaļā 
apvienoti vispārbīstami noziedzīgi nodarījumi un noziedzīgi nodarījumi 
pret apkārtējo vidi, bet Šveices KK tādas speciāli veidotas sadaļas vispār 
nav. 

No krimināllikumos ietvertajiem noziedzīgajiem nodarījumiem pret 
dabas vidi vispirms būtu jānorāda uz nodarījumiem, kas apdraud dabas 
vides drošību, piezīmējot, ka vislielākā līdzība atbildības reglamentācijā 
šajā jomā ir saskatāma KL un Vācijas KK. 

Tā abos krimināllikumos ir noteikta atbildība par ūdeņu, zemes un 
atmosfēras gaisa piesārņošanu, taču tās reglamentācija ir visai atšķirīga, 
jo saskaņā ar KL kriminālatbildība par tādiem nodarījumiem iestājas 
tikai pēc to atkārtotas izdarīšanas gada laikā, bet kvalificētu sastāvu 
veido būtiska kaitējuma radīšana dabas videi, cilvēku veselībai, 
mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm. 

Savukārt Vācijas likumdevējs attiecīgajās normās norāda uz iespējamo 
vai jau reāli nodarīto kaitējumu, kas radies attiecīgo administratīvo 
priekšrakstu pārkāpšanas rezultātā. Dabas vides apdraudējumu 
kvalificēts sastāvs ietverts vienā - KK 330.§, par sodāma nodarījuma 
pret apkārtējo vidi īpaši smagu gadījumu atzīstot nodarījumu, ja per
sona 1) nodara kaitējumu ūdenstilpēm, augsnei vai aizsargājamajai 
teritorijai tādā veidā, ka nodarītais kaitējums nevar tikt novērsts vai tā 
novēršana prasa pārmērīgas izmaksas vai ilgu laiku, 2) nodara kaitējumu 
sabiedriskajai nodrošināšanai ar ūdeni, 3) uz ilgu laiku nodara kaitējumu 
izmirstošu dzīvnieku vai izzūdošu augu eksistencei, 4) rīkojas aiz 
mantkārīgām tieksmēm, 5) apdraud cita cilvēka dzīvību vai rada draudus 
nodarīt smagu kaitējumu viņa veselībai vai kaitējumu daudzu cilvēku 
veselībai, vai 5) nonāvē citu cilvēku. 

Atšķirīgi formulēta arī šo nodarījumu subjektīvā puse, jo atbilstoši KL 
tie var būt tikai tīši nodarījumi, bet Vācijas KK atbildība tiek diferencēta 
atkarībā no tā, vai nodarījums izdarīts tīši vai arī aiz neuzmanības. 
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Objektīvi saskaņā ar Vācijas KK 324.§ ūdenstilpes, ar ko atbilstoši KK 
330.d§ ietvertajam jēdzienu skaidrojumam saprot ūdens avotu virszemē, 
gruntsūdeņus un jūru, piesārņošana izpaužas kā prettiesiska rīcība, kuras 
rezultātā tiek izmainīta tās kvalitāte, nodarot tai kaitējumu. Savukārt 
KL 101.pantā paredzēta atbildība par jūras piesārņošanu ar bīstamām 
vielām, materiāliem vai atkritumiem, pārsniedzot noteiktos normatīvus 
vai pārkāpjot noteikumus, bet KL 102.pantā - par iekšējo ūdeņu 
(virszemes vai pazemes), zemes vai mežu piesārņošanu, piegružošanu 
vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā. 

Par augsnes piesārņošanu saskaņā ar Vācijas KK 324.a§ sodāms tas, 
kurš, pārkāpjot administratīvi tiesiskos pienākumus, iestrādā augsnē 
vielas, pieļauj to iekļūšanu augsnē vai to izmešanu veidā, kas var kaitēt 
cita cilvēka veselībai, dzīvniekiem, augiem vai citiem priekšmetiem ar 
ievērojamu vērtību vai ūdenstilpēm, vai ievērojamā apjomā piesārņo 
vai nelabvēlīgi izmaina to. 

KL noziedzīgi nodarījumi, kas apdraud atmosfēras gaisa tīrību, ietverti 
divās normās. Atbildība par atmosfēras gaisa piesārņošanu, piegru
žošanu, fizikālu vai citādu kaitīgu iedarbību uz to jebkādā veidā, 
pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot noteikumus, paredzēta 
KL 103.pantā, bet KL 104.pantā atsevišķi izdalīta atbildība par 
rūpniecības, lauksaimniecības, komunālās saimniecības un citu objektu 
laišanu ekspluatācijā, ja tajos nav ierīkotas nepieciešamās attīrīšanas, 
kaitīgu vielu un putekļu uztveršanas būves un ietaises vai arī tās atrodas 
tādā stāvoklī, ka nav derīgas ekspluatācijai ar nosacījumu, ja tas izdarīts 
atkārtoti vai ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, 
mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm. 

Saskaņā ar Vācijas KK 325.§ gaisa piesārņošana tiek saistīta tikai ar 
iekārtu, īpaši ražošanas agregātu un mašīnu ekspluatāciju, neizpildot 
administratīvi tiesiskus pienākumus, kā rezultātā gaisa sastāvs tiek 
izmainīts tā, ka šīs izmaiņas var nodarīt kaitējumu citu cilvēku veselībai, 
dzīvniekiem, augiem vai citiem priekšmetiem ar ievērojamu vērtību, 
kas atrodas ārpus šīs būves teritorijas. Tāpat sodāms arī tas, kurš, 
ekspluatējot iekārtu un rupji pārkāpjot administratīvi tiesiskajos 
pienākumos uzlikto, izmet gaisā ārpus uzņēmuma teritorijas kaitīgas 
vielas ievērojamā daudzumā. Ar kaitīgām vielām šajā gadījumā tiek 
saprastas vielas, kuras var kaitēt cita cilvēka veselībai, dzīvniekiem, 
augiem un citām lietām ar ievērojamu vērtību vai uz ilgu laiku piesārņot 
ūdens avotus, gaisu vai augsni, vai uz ilgu laiku nelabvēlīgi izmainīt tos. 

4. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi 

Austrijas KK ir izveidota vienota norma par kaitējuma nodarīšanu 
apkārtējai videi, 180.§ nosakot atbildību par iepriekš nodomāta 
kaitējuma nodarīšanu, bet 181.§ - par kaitējuma nodarīšanu aiz 
neuzmanības tam, kurš, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administra
tīvus lēmumus, piesārņo ūdens avotu vai nodara tam kaitējumu citādā 
veidā, vai piesārņo augsni un gaisu tādā veidā, ka tā rezultātā var tikt 
apdraudēta daudzu cilvēku dzīvība un veselība vai dzīvnieku un augu 
valsts stāvoklis lielā teritorijā. Tāpat sodāms arī tas, kurš ilgstoši lielā 
apmērā piesārņo ūdens avotu vai nodara tam kaitējumu citādā veidā 
vai piesārņo augsni, kā rezultātā vai nu piesārņojums vai kaitējums paliek 
uz visiem laikiem vai arī ilgstoši, jo piesārņojuma vai nodarītā kaitējuma 
novēršana nav iespējama vai nav ekonomiski lietderīga, vai piesārņo
juma vai kaitējuma novēršanai nepieciešamie naudas līdzekļi pārsniedz 
40 00()eiro. 

Austrijas KK 181.d§, līdzīgi kā Vācijas KK, noteikta arī atbildība tam, 
kurš, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administratīvos lēmumus, tā 
izmanto iekārtu, kas izmet kaitīgas vielas, ka tā rezultātā var tikt radītas 
I80.§ norādītā piesārņojuma vai kaitējuma nodarīšanas briesmas 
ūdenstilpei, augsnei vai gaisam. 

Bez jau minētajām normām, kurās reglamentēta atbildība par dabas 
vides drošības apdraudējumiem, KL ir ietvertas vēl divas vispārēja 
rakstura normas, 105.pantā nosakot atbildību par personas pienākumos 
ietilpstošo dabas vides piesārņojuma likvidēšanai un citādu kaitīgu seku 
novēršanai nepieciešamo pasākumu neveikšanu vai nepienācīgu 
veikšanu, kā arī par neziņošanu, ja kaitīgās sekas iestājušās, savukārt 
KL 106.pantā - par dabas vides piesārņojuma pakāpes datu tīšu slēpšanu 
vai sagrozīšanu, ja to atkārtoti gada laikā izdarījusi persona, kurai bija 
pienākums šos datus sniegt, šādas personas atbildība tiek pastiprināta, 
ja ar nodarījumu radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, 
mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm. Atsevišķi panta trešajā daļā 
noteikta atbildība par neziņošanu par jūras ūdeņu piesārņošanu vai 
citādu kaitīgu iedarbību no transportlīdzekļiem vai būvēm jūrā, ja to 
izdarījusi persona, kurai bija pienākums ziņot. 

Dabas vides drošības apdraudējums krimināllikumos tiek saistīts ari ar 
radioaktīvo un ķīmisko vielu aprites drošības noteikumu pārkāpšanu, 
neatļautām darbībām ar bīstamām vielām un bīstamiem atkritumiem, 
trokšņu un satricinājumu izraisīšanu. 
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Tā KL 98.pantā paredzēta atbildība par radioaktīvo vielu vai citu 
jonizējošā starojuma avotu, bīstamo bioloģisko, bakterioloģisko, 
toksisko, ķīmisko vielu vai produktu vai citu bīstamu vielu vai materiālu, 
preparā tu vai vīrusu ražošanas, iegādāšanās, t ransportēšanas, 
uzglabāšanas vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu, savukārt KL 
100.pantā - par radioaktīvu vielu, tostarp kodolmateriālu, bīstamu 
ķīmisku vielu vai produktu, materiālu vai atkritumu, kā arī par 
kodolieroču, ķīmisko, bioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcinā
šanas ieroču apglabāšanu ūdeņos vai zemes dzīlēs. KL 99.pants nosaka 
atbildību par bīstamo atkritumu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas, 
transportēšanas, utilizācijas, apglabāšanas un iznīcināšanas noteikumu 
pārkāpšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, kā arī par bīstamo 
atkritumu ievešanu Latvijas teritorijā vai tranzītpārvadāšanu cauri 
Latvijas teritorijai, pārkāpjot noteikumus, ja ar to radīts būtisks 
kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saim
nieciskajām interesēm. 

Saskaņā ar Austrijas KK 181.b§ pie atbildības saucama persona par 
tīšu rīcību ar atkritumiem un to transportēšanu, nodarot kaitējumu 
apkārtējai videi, savukārt 181.c§ - par tālāk minēto darbību izdarīšanu 
aiz neuzmanības, proti, par to, ka, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai 
administratīvos lēmumus, persona tā rīkojas ar atkritumiem, glabā vai 
uzkrāj tos, ka tā rezultātā var rasties ūdenstilpes, augsnes vai gaisa 
piesārņošanas vai kaitējuma nodarīšanas briesmas, kas pēc veida un 
apjoma līdzinās 180.§ noteiktajam. Šajā paragrāfā atbildība paredzēta 
arī tam, kurš, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administratīvos 
lēmumus, ieved Austrijas teritorijā, izved no tās vai transportē cauri tai 
atkritumus, kuriem, ņemot vērā to veidu, īpašības vai daudzumu, 
nepieciešama īpaša apstrāde, lai novērstu kaitējuma briesmas apkārtējai 
videi. 

Vācijas KK atbildība par nelikumīgu rīcību ar radioaktīvām vielām, citām 
bīstamām vielām un resursiem noteikta 328.§, saskaņā ar kuru sodāms 
tas, kurš glabā, transportē, apstrādā, pārstrādā vai pielieto citādā veidā, 
ieved vai izved kodoldegvielu bez vajadzīgās atļaujas vai, pārkāpjot 
aizliegumu, vai, rupji pārkāpjot pienākumus vai bez vajadzīgās atļaujas 
vai pārkāpjot noteikto aizliegumu, veic tādas pašas darbības ar citām 
radioaktīvām vielām, kuras pēc sava veida, īpašībām vai daudzuma 
jonizējoša izstarojuma rezultātā var nonāvēt citu cilvēku vai nodarīt 
smagu kaitējumu viņa veselībai. 
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lāpāt sodāms tas, kurš nesavlaicīgi piegādā kodoldegvielas atkritumus, 
nodod kodoldegvielu vai citas radioaktīvas vielas personai, kura nav 
pilnvarota, izraisa kodolsprādzienu, pamudina to izdarīt citu personu 
vai atbalsta tādas darbības izdarīšanu. Tāds pat sods paredzēts arī 
personai, kura, rupji pārkāpjot administratīvi tiesiskos pienākumus, 
ekspluatējot iekārtas, glabā, apstrādā, pārstrādā vai pielieto citādā veidā 
radioaktīvas vai bīstamas vielas vai pārvadā, pārsūta, iesaiņo vai izsaiņo, 
izkrauj vai iekrauj, pieņem vai nodod citai personai bīstamus resursus 
un tādējādi apdraud citu cilvēku veselību, sev nepiederošus dzīvniekus 
vai svešas lietas ar nozīmīgu vērtību. Sods ir mazāk bargs, ja iepriekš 
minētās darbības ir izdarītas aiz neuzmanības. 

Atsevišķā normā - 330.a§ paredzēta atbildība tam, kurš izplata vai 
atbrīvo vielas, kas satur indes vai var tās veidot un tādējādi rada cita 
cilvēka nonāvēšanas briesmas vai briesmas nodarīt smagu kaitējumu 
cita cilvēka veselībai vai kaitējumu daudzu cilvēku veselībai, nosakot 
bargāku sodu, ja nodarījuma rezultātā nonāvēta cita persona. 

Atbildība par neatļautu rīcību ar bīstamiem priekšmetiem noteikta Vācijas 
KK 326.§, kura izpaužas kā prettiesiska atkritumu apstrādāšana, 
uzkrāšana, glabāšana vai atbrīvošanās no atkritumiem ārpus tam 
paredzētas iekārtas vai ar būtiskām atkāpēm no priekšrakstiem vai 
pieļaujamā procesa, ja šie atkritumi var saturēt indes vai bīstamu slimību 
ierosinātājus, kuri var tikt pārnesti uz cilvēkiem vai dzīvniekiem; var izraisīt 
cilvēkam onkoloģiskas saslimšanas, nelabvēlīgi ietekmēt grūtniecības 
norisi vai izraisīt iedzimtas izmaiņas; ir sprādzienbīstami, viegli 
uzliesmojoši vai zināmā mērā radioaktīvi; pēc sava veida, īpašībām vai 
daudzuma var uz ilgu laiku piesārņot ūdens avotu, gaisu vai augsni vai 
kādā citādā veidā nelabvēlīgi izmainīt tos vai apdraudēt dzīvnieku vai 
augu kvantitatīvo sastāvu. Tepat arī paredzēta atbildība par atkritumu 
ievešanu Vācijas teritorijā un transportēšanu caur to un par radioaktīvo 
atkritumu nenodošanu, pārkāpjot administratīvi tiesiskos pienākumus. 
Sodāma arī aprakstītā rīcība aiz neuzmanības, sods par ko ir mazāk bargs. 

Saistībā ar kodolmateriālu izmantošanu minams arī Vācijas KK 327.§, 
kurā noteikta atbildība tam, kurš bez nepieciešamās atļaujas vai, 
neskatoties uz aizliegumu, tur ekspluatācijai gatavu vai nedarbojošos 
kodoltehnisko iekārtu, būtiski pats izmaina ražošanas agregātu, kurā 
tiek izmantoti kodoltehniskie materiāli, ekspluatē tādas iekārtas bez 
attiecīgās atļaujas. 
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Austrijas KK 181.a§ par noziedzīgu nodarījumu pret apkārtējo vidi atzīta 
arī tāda trokšņa radīšana, ekspluatējot iekārtas, kas izraisa ilgstošu un 
smagu kaitējumu daudzu cilvēku fiziskajam stāvoklim, bet Vācijas KK 
325,a§ par trokšņa izraisīšanu, pārkāpjot administratīvi tiesiskus 
priekšrakstus iekārtu ekspluatācijas gaitā, atbildība paredzēta jau tad, 
ja tas ārpus iekārtas teritorijas var kaitēt cita cilvēka veselībai. 

Krimināllikumā par noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi atzīta 
arī meža tīša dedzināšana (KL107.pants), meža nogabala iznīcināšana 
vai bojāšana aiz neuzmanības, nevērīgi rīkojoties ar uguni vai citādā 
veidā (KL108.pants), kā arī patvaļīga koku vai citu stādījumu ciršana, 
iznīcināšana vai bojāšana, tostarp arī valsts īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā vai objektā, parkā, dendroloģiskajā objektā, zemes vai ūdeņu 
aizsargjoslā, pilsētu zaļajā zonā vai citās aizsardzības joslās vai zonās. 
(KL 109.pants). 

Salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos tādi noziedzīgi nodarījumi 
sadaļā par dabas vides apdraudējumiem nav ietverti, un tikai Vācijas 
KK 306.-306.c§, nosakot atbildību par tīšu dedzināšanu kā par 
vispārbīstamu sodāmu nodarījumu, norādīts uz mežu aizdedzināšanu 
vai to pilnīgu vai daļēju iznīcināšanu ar dedzināšanu, KK 306.d§ - par 
meža dedzināšanu, kas izdarīta aiz neuzmanības, savukārt 306.f§ - par 
sveša meža pakļaušanu ugunsgrēka briesmām ar smēķēšanu, atklātas 
uguns vai gaismas izmantošanu, degošu vai gruzdošu priekšmetu 
izmešanu vai citādā veidā. 

Vācijas KK bez tam 329.§, kurā noteikta atbildība par aizsargājamās 
teritorijas apdraudēšanu, par kriminālsodāmu atzīta tādas personas 
rīcība, kura, pārkāpjot tiesisko priekšrakstu vai noteikto aizliegumu, 
kas izdots rezervāta, teritorijas, kas uz laiku tiek aizsargāta kā rezervāts, 
vai nacionālā parka aizsardzībai, iznīcina mežus. Šis Vācijas KK paragrāfs 
galvenokārt būtu salīdzināms ar KL 114.pantu, kurā noteikta atbildība 
par valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai dabas objektu 
iznīcināšanu vai bojāšanu ar nosacījumu, ja ar to nodarīts būtisks 
kaitējums, piezīmējot, ka Vācijas likumdevējs normā ietvēris izvērstu 
nodarījuma objektīvās puses raksturojumu. 

Ta šajā paragrāfā, pirmkārt, noteikta atbildība par iekārtu neatļautu 
ekspluatāciju teritorijā, kurai nepieciešama īpaša aizsardzība no kaitīgas 
iedarbības uz apkārtējo vidi, tostarp no gaisa piesārņošanas, vai teritorijā, 

124 

4. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi 

kurā bezvēja laikā iespējama liela kaitīgo vielu uzkrāšanās, kā rezultātā 
tiek piesārņots gaiss. Otrkārt, šeit paredzēta atbildība tam, kurš, 
pārkāpjot ūdens vai ārstniecības avota aizsardzībai izdotos priekšrakstus 
vai neievērojot aizliegumus, ekspluatē ražošanas iekārtas, izmantojot 
vielas, kuras apdraud ūdens resursus; ekspluatē cauruļvadus vielu 
transportēšanai, kuras apdraud ūdens resursus vai transportē tādas 
vielas; rūpala uzņēmuma rajonā iegūst granti, smiltis, mālus vai citas 
vielas. Treškārt, kā jau minēts, paragrāfā noteikta atbildība par tiesisko 
priekšrakstu par dabas objektu aizsardzību pārkāpšanu, kur bez mežu 
iznīcināšanas norādīts arī uz dabas bagātību izstrādāšanu vai iegūšanu, 
karjeru vai uzbērumu veidošanu, muklāju, purvu, staignāju vai citu mitru 
vietu nosusināšanu, ēku būvēšanu, nodarot ievērojamu kaitējumu 
apkārtējās vides aizsardzībai. 

Tepat ietverta ari norāde uz saskaņā ar Federālo likumu aizsargājamo 
dzīvnieku nogalināšanu, izķeršanu, vajāšanu un pilnīgu vai daļēju to 
apmešanās vietu iznīcināšanu, kā arī aizsargājamo augu iznīcināšanu 
vai bojāšanu, kas daļēji atbilst KL 115.pantā norādītajai valsts īpaši 
aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšanai un bojāšanai, paredzot 
atbildību tad, ja ar to radīts būtisks kaitējums. 

Tikai KL patvaļīga zvejošana (110.pants) un nelikumīgas medības 
(112.pants) klasificētas kā noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi. 

Austrijas KK tas atzīts par noziedzīgu nodarījumu pret svešu mantu, 
137.§ nosakot atbildību ikvienam, kurš pārkāpj svešas tiesības uz 
medībām vai zveju, izsekojot medījamos dzīvniekus vai ķerot zivis, vai 
piesavinoties tos sev vai trešajai personai, vai kādā citādā veidā iznīcina, 
sabojā vai piesavinās savā vai trešās personas labā lietu, kas atrodas 
svešu tiesību uz medībām un zveju pārziņā. Svešu medību vai zvejas 
tiesību apdraudējums saskaņā ar KK 138.§ atzīstams par smagu, ja per
sona vēršas pret svešu tiesību uz medībām vai zveju pārziņā esošiem 
medījamajiem dzīvniekiem, zivīm vai lietu, kuru vērtība pārsniedz 2000 
ei.ro, dara to medībām aizliegtā laikā vai, izmantojot dzelzi, indīgas 
ēsmas, elektriskos ķeršanas līdzekļus, sprāgstvielas veidā, kas bīstams 
daudziem medījamiem dzīvniekiem vai zivīm, vai izmantojot cilpas 
medījamo dzīvnieku ķeršanai, kā ari tad, ja nodarījumu izdara vairākas 
personas vai tam ir nodarbošanās raksturs. 
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Atzīmējams ari Austrijas KK 140.§, kurā noteikta atbildība tam, kurš, 
būdams pieķerts svešu medību vai zvejas tiesību apdraudējuma vietā, 
pielieto spēku pret citu personu vai draud ar reālu kaitējumu dzīvībai 
vai veselībai, lai paturētu iegūto sev vai trešajai personai. 

Vācijas KK līdzīga satura normas par malu medniecību (KK 292.§) un 
malu zvejniecību (293.§) ievietotas sadaļā "Sodāma mantkārība". 
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5. Noziedzīgi nodarījumi pret personu 

5.1. Nonāvēšana 

lāpāt kā mūsu valsts Krimināllikumā, arī salīdzināmo valstu krimināl
likumos personas nonāvēšana ir iedalīta tīšā nonāvēšanā (slepkavībā) 
un nonāvēšanā aiz neuzmanības, bet slepkavības veidi tiek klasificēti 
atkarībā no tā, vai noziedzīgajā nodarījumā ir vai nav saskatāmi pastipri
noši vai mīkstinoši apstākļi. Izņēmums ir Austrijas KK, kurā atbildība 
par personas tīšu nonāvēšanu bez pastiprinošiem un mīkstinošiem 
apstākļiem nav paredzēta. 

Izvērstāks slepkavības jēdziens ir dots KL 116.pantā, kurā noteikts, ka 
slepkavība ir citos personas tīša prettiesiska nonāvēšana. Šveices KK 
11 l.pantā "Tīša slepkavība" likumdevējs nosaka, ka tā ir tāda tīša cilvēka 
nonāvēšana, kas nesatur smagas slepkavības pazīmes, bet Vācijas KK 
212.§ "Slepkavība" ietverta norāde uz to, ka persona, kura nogalina 
cilvēku, nav atzīstama par ļaunprātīgu slepkavu. 

Visai atšķirīgi salīdzināmajos krimināllikumos ir reglamentēta atbildība 
par slepkavību pastiprinošos apstākļos. 

Ta Austrijas KK 75.§ "Tīša slepkavība pastiprinošos apstākļos" noteikta 
ikvienas personas atbildība, kura nogalina citu cilvēku, kas faktiski atbilst 
iepriekš minētajām slepkavības pamatsastāva pazīmēm. Savukārt Šveices 
KK 112.pantā par smagu slepkavību tiek atzīti gadījumi, kad persona 
rīkojas sevišķi bezkaunīgi, proti, viņas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas 
motīvi, noziedzīgā nodarījuma mērķis vai izdarīšanas veids ir sevišķi 
nosodāmi. Te gan jāpiezīmē, ka šo valstu krimināllikumos personas 
nonāvēšana saistībā ar citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu veido šādu 
nodarījumu kvalificētus sastāvus atšķirībā no KL 117.panta, kurā 
slepkavība, kas saistīta ar laupīšanu, izvarošanu vai izdarīta mantkārīgā 
nolūkā, klasificēta kā slepkavība pastiprinošos apstākļos. Līdzīgi rīkojies 
Vācijas likumdevējs, KK 211.§ "Smaga slepkavība" norādot, ka 
ļaunprātīgs slepkava ir tas, kurš, kaislību vadīts, nogalina cilvēku, lai 
apmierinātu dzimumtieksmes, aiz mantkārības vai citādām zemiskām 
tieksmēm, nodevīgi vai cietsirdīgi, lai padarītu par iespējamu vai slēptu 
citu noziegumu. 

127 



SEVIŠĶĀ DAĻA 

Visos salīdzināmajos krimināllikumos par slepkavību mīkstinošos 
apstākļos atzīta citas personas nonāvēšana psihiska uzbudinājuma 
stāvoklī, kuras pazīmes vispilnīgāk sakrīt KL 120.pantā un Vācijas KK 
213.§, kuros ietverta norāde uz to, ka piepešu stipru psihiska 
uzbudinājuma stāvokli izraisījusi vardarbība vai smags goda aizskārums 
no cietušā puses. Lai ari KL 120.pantā nav norādīts, ka šāda vardarbība 
vai smags goda aizskārums var tikt vērsts ne tikai pret pašu vainīgo, bet 
arī pret viņam tuvu personu, taču mūsu valsts krimināltiesību doktrīnā 
un tiesu praksē šis jautājums tiek risināts tāpat. Austrijas KK 76.§ un 
Šveices KK 113.pantā, norādot uz slepkavības izdarīšanu stipra psihiska 
uzbudinājuma stāvoklī, Šveices KK - arī nopietnas psihotraumējošas 
situācijas ietekmē, likumdevējs neprecizē tos apstākļus, kas izraisījuši 
šo stāvokli vai ietekmi. 

Tāpat kā KL 119.pantā, par privileģētu sastāvu Austrijas un Šveices KK 
atzīta arī jaundzimušā slepkavība, ko izdarījusi bērna māte. Atšķirība 
saskatāma noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laika noteikšanā, jo, ja 
saskaņā ar KL 119.pantu šāda slepkavība tiek izdarīta dzemdību laikā 
vai tieši pēc dzemdībām to izraisītā psihiskā un fizioloģiskā stāvokļa 
ietekmē, tad atbilstoši Austrijas KK 79.§ un Šveices KK 116.pantam 
māte nogalina savu bērnu dzemdību laikā vai tajā laikā, kad viņa vēl 
atrodas dzemdību procesa ietekmē. Vācijas KK mātes atbildība par ārpus 
laulības piedzimuša bērna slepkavību dzemdību laikā vai tieši pēc 
dzemdībām bija paredzēta 217.§, kas izslēgts ar 1998.gada 26.janvāra 
6.likumu par krimināltiesību reformu, motivējot, ka šī norma praksē 
tiek piemērota reti un ka mātes īpašā psihiskā stāvokļa krimināltiesiskais 
vērtējums var tikt izdarīts arī saskaņā ar KK 213.§, kurā paredzēta 
atbildība par mazāk bīstamu slepkavības gadījumu. 

Austrijas KK 77.§, Vācijas KK 216.§ un Šveices KK 114.pantā kā vēl 
viens privileģēts slepkavības sastāvs, kas nav pazīstams mūsu valsts KL, 
ir dzīvības atņemšana pēc uzstājīga un nopietna cietušā lūguma, Šveices 
KK īpaši akcentējot, ka tas ir izdarīts ievērības cienīgu motīvu dēļ, proti, 
aiz līdzcietības. Savukārt tikai KL paredzēta atbildība arī par slepkavību, 
pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas un pārkāpjot personas 
aizturēšanas nosacījumus. 

Kā jau tika minēts iepriekš, visos salīdzināmajos krimināllikumos ir 
noteikta atbildība par nonāvēšanu aiz neuzmanības, kura gan Austrijas 
KK 80.§ un Šveices KK 117.pantā apzīmēta kā slepkavība aiz 
neuzmanības. 
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KL 123.panta otrajā daļā atbildība pastiprināta, ja aiz neuzmanības 
nonāvētas divas vai vairākas personas vai ja nonāvēšana izdarīta, rīkojo
ties ar šaujamieroci vai sprāgstošām vielām vai citā vispārbīstamā veidā. 
Saskaņā ar Austrijas KK 81.§ kvalificēts sastāvs veidojas, ja 1) cita per
sona nonāvēta aiz neuzmanības sevišķi bīstamos apstākļos, 2) vainīgais 
pirms noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas novedis sevi apreibuma 
stāvoklī, kas neizslēdz pieskaitāmību, kaut arī viņš apzinājās vai varēja 
apzināties, ka viņam nāksies veikt darbības, kuru realizēšana tādā 
stāvoklī ir saistīta ar briesmām cita cilvēka dzīvībai, veselībai vai 
ķermeniskajam veselumam, 3) personas nonāvēšanu aiz neuzmanības 
izraisījis tas, ka vainīgais, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai oficiālu 
uzdevumu, turējis, glabājis vai pārvadājis bīstamu dzīvnieku, 4) vainīgais 
nav iepazinies ar tiesisku priekšrakstu vai oficiālu uzdevumu, kaut arī 
sakarā ar savu profesiju, nodarbošanos vai citiem apstākļiem viņam tie 
bija jāzina, vai ari viņš ticis maldināts par tiesisko priekšrakstu vai oficiālo 
uzdevumu. 

Atšķirīgi ir risināts jautājums par atbildību saistībā ar citas personas 
pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumu. Ja KL 124.pantā paredzēta 
atbildība par personas novešanu līdz pašnāvībai vai tās mēģinājumam, 
cietsirdīgi apejoties ar cietušo vai sistemātiski pazemojot viņa personisko 
cieņu, kas diferencēta atkarībā no tā, vai cietušais ir vai nav atradies 
materiālā vai citādā atkarībā no vainīgā, saskaņā ar Austrijas KK 78.§ 
un Šveices KK 115.pantu sodāma ir citas personas pamudināšana izdarīt 
pašnāvību un pašnāvības atbalstīšana, pie tam Šveices likumdevējs 
noteicis, ka šādas darbības ir sodāmas tad, ja vainīgais to izdarījis 
mantkārīgā nolūkā un ja ir izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums. 

5.2. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību 

5.2.1. Miesas bojājumi 

Atbildība par kaitējumu personas veselībai visos salīdzināmajos 
krimināllikumos ir atkarīga no vainas formas, taču miesas bojājumu 
klasifikācija pēc to smaguma pakāpes atšķiras no mūsu valsts Krimināl
likumā pieņemtā iedalījuma smagos, vidēja smaguma un vieglos miesas 
bojājumos. 
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Visos četros krimināllikumos patstāvīgā normā izdalīta atbildība par 
tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kura kritēriji visai līdzīgi 
noteikti KL, Vācijas un Šveices KK. 

Ta, ja saskaņā ar KL 125.pantu par smagu atzīstams tāds miesas 
bojājums, kas bīstams dzīvībai vai bijis par iemeslu redzes, dzirdes vai 
kāda cita orgāna vai orgānu funkciju zaudēšanai, psihiskam vai citādam 
veselības traucējumam, ja tas saistīts ar vispārējo darbspēju paliekošu 
zaudējumu ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā vai izraisījis grūtnie
cības pārtraukšanu vai izpaudies nelabojamā sejas izķēmojumā, Vācijas 
KK 226.§ par smagu atzīst tādu miesas bojājumu, kura rezultātā cietušais 
zaudē redzi ar vienu vai ar abām acīm, dzirdi, runas spējas vai bērnu 
radīšanas spējas, zaudē svarīgu ķermeņa orgānu vai ilgstoši nevar to 
lietot, vai ievērojami un uz ilgu laiku paliek izķēmots vai kļūst par 
hroniski slimu, paralizētu vai iegūst garīgu slimību vai fiziskas, vai garīgas 
novirzes. 

Saskaņā ar Šveices KK 122.pantu pie atbildības par smaga miesas 
bojājuma nodarīšanu saucams tas, kurš cilvēkam tīši nodara dzīvībai 
bīstamu miesas bojājumu, sakropļo cilvēka ķermeni, bojā svarīgu orgānu 
vai orgāna daļu vai traucē tā funkciju, padara cilvēku ilgstoši darb-
nespējīgu, bezpalīdzīgu vai garīgi slimu, stipri un uz ilgstošu laiku izķēmo 
cilvēka seju vai nodara citu smagu miesas bojājumu vai kaitējumu cietušā 
fiziskajai vai garīgajai veselībai. 

Savukārt Austrijas KK atbildība par smaga miesas bojājuma nodarīšanu 
diferencēta atkarībā no nodarītā kaitējuma smaguma, 84.§ kā smaga 
miesas bojājuma kritērijus minot veselības traucējumu, kas ilgst vairāk 
par 24 dienām, profesionālo darbspēju zaudēšanu vai tādus miesas 
bojājumus vai kaitējumu veselībai, kas pats par sevi ir smags, bet 85.§ 
norādot uz miesas bojājumu, kas izraisījis ilgstošas (uz visu mūžu vai uz 
ilgu laiku) smagas sekas un izpaudies kā runas spēju, redzes, dzirdes vai 
vairošanās spēju zaudējums vai smags traucējums, ievērojams 
sakropļojums vai acīs krītoša izķēmošana vai kā smagas ciešanas, 
hroniska slimība vai profesionālo darbspēju zaudējums. 

Atšķirībā no KL analizējamos krimināllikumos nav paredzēta pastipri
nāta atbildība par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu kvalificējošos 
apstākļos. Austrijas KK 84.§ otrajā daļā gan minēti apstākļi, kas daļēji 
atbilst KL 125.panta otrajā daļā ietvertajām kvalificējošām pazīmēm, 
kā, piemēram, nodarījuma izdarīšana personu grupā, nodarot īpašas 
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ciešanas, kā ari izdarot to pret ierēdni, liecinieku vai ekspertu to 
pienākumu pildīšanas laikā vai sakarā ar pienākumu pildīšanu, taču tie 
neveido kvalificētu sastāvu, jo sodāmi tāpat kā pirmajā daļā aprakstītais 
nodarījums. Vienīgi Austrijas KK 87.§ atbildība ir pastiprinātajā smags 
miesas bojājums ir nodarīts ar iepriekšēju nodomu, kā arī tad, ja smags 
miesas bojājums izraisījis cietušā nāvi (86.§). Vācijas KK 227.§ atsevišķā 
sastāvā paredzēta tādas personas atbildība, kura, nodarot jebkāda 
smaguma 223.-226.§ norādītos miesas bojājumus, izraisa upura nāvi, 
taču, atšķirībā no KL 125.panta trešās daļas, ne Austrijas, ne Vācijas 
likumdevējs minētajos pantos neietver dažādu vainīgā psihisko attieksmi 
pret miesas bojājumu nodarīšanu un pret cietušā nāvi. 

Analizējamos ārvalstu krimināllikumos patstāvīgās normās tāpat 
paredzēta atbildība par citādā veidā tīši nodarītu miesas bojājumu vai 
kaitējumu veselībai, neprecizējot nodarītā kaitējuma smaguma pakāpi, 
kas, piemēram, Šveices KK 123.pantā apzīmēts kā vienkāršs miesas 
bojājums, kad kriminālvajāšana tiek izdarīta pēc cietušā sūdzības, lāču, 
ja, izdarot šādu nodarījumu, persona izmantojusi indi, ieroci vai bīstamu 
priekšmetu, ja viņa izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pret personu, kura 
atradusies bezpalīdzības stāvoklī, vai pret bērnu, kurš atradies viņas 
aizbildniecībā vai par kuru viņai bija jārūpējas, viņu oficiāli vajā attiecīgās 
institūcijas. 

Arī Vācijas KK 223.§ paredzēta atbildība par miesas bojājumu un 
kaitējuma nodarīšanu cietušā veselībai, kas tāpat tiek vajāta pēc cietušā 
sūdzības, bet, ja šāds nodarījums izdarīts, pielietojot indi vai citas 
veselībai bīstamas vielas, pielietojot ieroci vai citu bīstamu riku, izdarot 
to kopā ar citu personu, vai izdarot dzīvībai bīstamu ārstēšanu, tas 
saskaņā ar KK 224.§ tiek klasificēts kā bīstams miesas bojājums un ir 
sodāms bargāk. 

Austrijas KK 83.§ vienkārši norādīts, ka sodāms ikviens, kurš nodara 
citam cilvēkam miesas bojājumu vai kaitē viņa veselībai, tāpat kā tas, 
kurš spīdzina citu cilvēku un tādējādi aiz neuzmanības nodara miesas 
bojājumu vai kaitējumu veselībai. 

Šveices KK 126.pantā paredzēta atbildība par vardarbīgām darbībām 
pret citu personu, kas izraisījušas nelielus miesas bojājumus vai nelielu 
kaitējumu veselībai, kas pēc savām pazīmēm atbilst KL 130.panta 
pirmajā un otrajā daļā ietvertajam sastāvam un tiek vajāts pēc cietušā 
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sūdzības, bet, ja vainīgais šādu nodarījumu izdara pret personu, kura 
atrodas viņa aizbildnībā vai par kuru viņam bijis pienākums rūpēties, 
proti, pret bērnu, kas daļēji pielīdzināms KL 1.74.pantā ietvertā 
noziedzīgā nodarījuma sastāvam, viņu vajā attiecīgā institūcija oficiāli. 

Daļēja līdzība ar KL 174.pantā paredzēto nodarījumu saskatāma arī 
Vācijas KK 225.§ un Austrijas KK 92. un 93.§ ietvertajās darbībās -
nepilngadīgas vai bezpalīdzības stāvoklī esošas un no vainīgā materiāli 
vai citādi atkarīgas personas mocīšana vai spīdzināšana, kā arī savu 
aizbildnības vai aizgādnības pienākumu rupja nepildīšana, nodarot 
kaitējumu viņas veselībai vai pakļaujot briesmām aizbilstamā dzīvību, 
veselību, fizisko vai garīgo attīstību. 

Kriminālsodāma ir arī miesas bojājumu nodarīšana aiz neuzmanības, 
taču atšķirībā no KL 131.panta, kurā norādīts tikai uz smagu vai vidēja 
smaguma miesas bojājumu, pārējos krimināllikumos miesas bojājumu 
smaguma pakāpe netiek atrunāta, tādēļ jāsecina, ka tas var būt jebkāds 
kaitējums cietušā veselībai, pie tam saskaņā ar Austrijas KK 88.§ par 
smaga miesas bojājuma nodarīšanu aiz neuzmanības sods ir bargāks, 
savukārt Šveices KK 125.pantā noteikts, ka par smaga miesas bojājuma 
nodarīšanu aiz neuzmanības personu oficiāli vajā attiecīgās institūcijas, 
bet pārējos gadījumos nodarījums tiek vajāts pēc cietušā sūdzības. 
Saskaņā ar Vācijas KK 230.§ jebkāda smaguma miesas bojājuma 
nodarīšana aiz neuzmanības tiek vajāta tikai pēc cietušā iesnieguma, 
izņemot gadījumus, kad kriminālvajāŠanas institūcijas uzskatīs par 
nepieciešamu, lai iejaukšanās nāktu no attiecīgās institūcijas puses sakarā 
ar īpašu sabiedrības ieinteresētību. 

Austrijas KK 88.§ norādīti gadījumi, kad persona nav saucama pie 
atbildības par miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības, bet 
Austrijas KK 90.§ un Vācijas KK 228.§ nosaka, ka miesas bojājumu 
nodarīšana ar cietušā piekrišanu nav uzskatāma par prettiesisku, ja vien 
tāds nodarījums nav pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles normām. 

Atbildība par miesas bojājumu nodarīšanu mīkstinošos apstākļos 
paredzēta tikai Krimināllikumā (KL 127.-129.pants). 
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5.2.2. Dzīvības un veselības apdraudējums 

Austrijas KK 82.§, Vācijas KK 221.§ un Šveices KK 127.pantā noteikta 
personas atbildība par atstāšanu briesmās, tas ir, par personas, kura 
atrodas viņas aizgādnībā vai par kuru viņai ir pienākums rūpēties, 
nostādīšanu bezpalīdzības stāvoklī un par šādas personas pamešanu 
likteņa varā, tādējādi pakļaujot viņu nāves briesmām (Austrijas KK) 
vai apdraudot viņas dzīvību vai veselību (Vācijas un Šveices KK). 
Pamatsastāvs visos gadījumos ir formāls, bet saskaņā ar Austrijas KK 
82.§ atbildība ir pastiprināta, ja nodarījums ir izraisījis cietušā nāvi. 
Vācijas KK 221.§ diferencēta atbildību atkarībā no tā, vai ar nodarījumu 
nodarīts smags kaitējums upura veselībai vai arī izraisīta viņa nāve. Bez 
tam Šveices KK 129.pantā atsevišķi paredzēta tādas personas atbildība, 
kura nekaunīgā veidā nostāda cilvēku tiešās dzīvības briesmās. Minētais 
atbilst KL 141.panta otrajā daļā paredzētajai atbildībai par tādas per
sonas atstāšanu bez palīdzības, kura atrodas dzīvībai vai veselībai bīstamā 
stāvoklī un kurai nav iespējas saglabāt sevi mazgadības, vecuma, slimības 
vai savas nevarības dēļ, ja vainīgajam bijusi iespēja sniegt cietušajam 
palīdzību un bijis pienākums rūpēties par viņu. 

Savukārt KL 141.panta otrajā daļā paredzētajai atbildībai par tādas 
personas atstāšanu bez palīdzības, kuru viņš nostādījis dzīvībai bīstamā 
stāvoklī, atbilst Šveices KK 128.pantā un Austrijas KK 94.§ noteiktā 
tādas personas atbildība, kura nepalīdz cilvēkam, kam viņa nodarījusi 
kaitējumu, ja pēc lietas apstākļiem viņa tādu palīdzību varēja sniegt. Ja 
KL un Šveices KK atbilstošās normas nesatur norādi uz nodarījuma 
sekām, tad Austrijas KK 94.§ kā kvalificējošās pazīmes norādīts smags 
miesas bojājums un cietušā nāve. 

Jau minētajā Šveices KK 128.pantā tāpat noteikta atbildība tam, kurš 
nesniedz palīdzību cilvēkam, kas atrodas tiešās dzīvības briesmās, attur 
citu no tā, lai viņš sniegtu palīdzību vai traucē tam, bet Austrijas KK 
95.§ - par bezdarbību, ja noticis nelaimes gadījums vai ir vispārējas 
briesmas, nesniedzot nepieciešamo palīdzību, lai glābtu cilvēku no nāves 
briesmām vai no nopietna kaitējuma viņa veselībai. Bez tam Vācijas 
KK 323.c§ vēl speciāli paredzēta atbildība par palīdzības nesniegšanu 
nelaimes gadījumos, vispārējo briesmu vai posta stāvoklī, kaut arī tādas 
palīdzība bija nepieciešama un varēja tikt sniegta tajos apstākļos bez 
nopietnām briesmām sev un tās sniegšana nepārkāpj citu svarīgu 
pienākumu pildīšanu. 
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Šīm normām korespondē KL 141.panta pirmā daļa, saskaņā ar kuru 
pie atbildības saucama persona par nepieciešamas un acīmredzami 
neatliekamas palīdzības nesniegšanu cilvēkam, kas atrodas dzīvībai 
bīstamā stāvoklī, ja vainīgais apzinājies, ka var to sniegt bez nopietnām 
briesmām sev vai citām personām. Te tikai jāatzīmē, ka Šveices KK 
128.pantā un Austrijas KK 95.§ konstruēts formāls noziedzīga 
nodarījuma sastāvs, bet saskaņā ar KL 141.panta pirmo daļu atbildība 
iestājas ar nosacījumu, ka palīdzības nesniegšana izraisījusi cilvēka nāvi 
vai citas smagas sekas, bet cietušā nāve Austrijas KK 95.§ norādīta kā 
kvalificējošā pazīme. 

KL 137.pantā paredzēta atbildība par neatļautu ārstēšanu, ja tā 
izraisījusi cietušā veselības traucējumu, kas pastiprināta, ja neatļauta 
ārstēšana izraisījusi cietušā nāvi vai smagus miesas bojājumus vainīgā 
neuzmanības dēļ. Austrijas KK līdzīgs noziedzīgs nodarījums atzīts par 
vispārbīstamu noziedzīgu nodarījumu, 184.§ nosakot, ka sodāms ikviens, 
kurš, neiegūstot attiecīgo izglītību, lai nodarbotos ar ārstniecību, 
nodarbošanās veidā attiecībā uz lielu cilvēku skaitu veic darbības, kuras 
atļautas tikai ārstam. Savukārt saskaņā ar Austrijas KK 110.§ sodāms 
ikviens, kurš veic citas personas ārstēšanu bez viņas piekrišanas, pat 
ievērojot medicīnas zinātnes noteikumus. Ja nodarījuma izdarītājs nav 
lūdzis cietušā piekrišanu, uzskatot, ka kavēšanās var nodarīt nopietnu 
kaitējumu slimnieka dzīvībai un veselībai, viņš var tikt saukts pie 
atbildības tad, ja šādas nenovēršamas briesmas neeksistēja un viņš, 
būdams pietiekami vērīgs, varēja to paredzēt. 

Bez tam KL 133.pantā paredzēta atbildība par personas apzinātu 
inficēšanu ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (CIV), 138.pantā - par perso
nas apzinātu inficēšanu ar venērisku slimību, savukārt 140.pantā noteikta 
atbildība par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteiku
mu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi epidēmiju. Te varētu saskatīt zināmu 
līdzību ar Austrijas KK ietvertajām vispārīga rakstura normām par nodo
mātu briesmu radīšanu cilvēkiem, izplatot infekciju slimības (KK 178.§) 
un tādu pašu nodarījumu aiz neuzmanības (KK 179.§), proti, darbību 
izdarīšanu, kas spējīgas izraisīt infekcijas slimību izplatīšanos cilvēku vidū, 
ja slimība pēc sava veida ir tāda, kas obligāti reģistrējama attiecīgajās 
institūcijās, pat ja tās izplatība bijusi ierobežota, klasificējot to kā 
vispārbīstamu nodarījumu. Arī Šveices KK 231.pantā noteikta atbildība 
tam, kurš tīši vai aiz neuzmanības izplata cilvēkam bīstamas lipīgas 
slimības, pastiprinot atbildību par tīšu rīcību aiz zemiskām tieksmēm. 
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Austrijas KK 91.§ un Vācijas KK 231.§ nosaka personas atbildību par 
piedalīšanos kautiņā vai uzbrukumā, kas ir sodāms nodarījums, ja tā 
rezultātā iestājusies cilvēka nāve vai viņam nodarīti smagi miesas 
bojājumi. Šveices KK atbildība par piedalīšanos kautiņā un uzbrukumu 
paredzēta atbilstoši 133. un 134.pantā, kriminālatbildības nosacījums -
cilvēka nāve vai miesas bojājumu nodarīšana viņam. Jāpiezīmē arī tāda 
nianse, ka Vācijas KK 231.§ paredz personas atbildību ar nosacījumu, 
ka kautiņā piedalās vairākas personas. 

Minētajā Austrijas KK 91.§ un Vācijas KK 23l.§, kā ari Šveices KK 
134.pantā tāpat noteikta atbildība par piedalīšanos uzbrukumā, ja tā 
rezultātā iestājušās jau minētās sekas. 

Par noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud dzīvību un veselību, 
Šveices KK atzinis arī viltus trauksmi (128.bis pants), nosakot atbildību 
par tīšu nepamatotu zvanu uz sabiedrisko vai sabiedrības interesēm 
kalpojošu drošības dienestu, glābšanas vai palīdzības dienestu, it īpaši 
uz policiju, ugunsdzēsības dienestu, sanitāro palīdzību; vardarbības 
attēlošanu (135.pants), kas izpaužas kā dažādu materiālu, kuros 
uzmācīgi attēlota vardarbība pret cilvēkiem un dzīvniekiem, laišana 
apgrozībā; alkoholisko dzērienu, narkotisko un citu vielu, kas apdraud 
viņu veselību un dzīvību, izsniegšanu bērnam vecumā līdz sešpadsmit 
gadiem (136.pants). 

Savukārt tikai KL ir ietverti tādi noziedzīgi nodarījumi, kas apdraud 
veselību un dzīvību, kā ārstniecības personas profesionālo pienākumu 
nepienācīga pildīšana (138.pants) un cilvēka audu un orgānu nelikumīga 
izņemšana (139.pants), palīdzības nesniegšana jūrā cietušajiem 
(142.pants). 

5.3. Grūtniecības pārtraukšana 

Atbildības par grūtniecības pārtraukšanu regulējumam salīdzināmajos 
krimināllikumos ir dažas kopīgas pazīmes, kā, piemēram, tas, ka tajos 
kriminālatbildība tiek diferencēta 1) atkarībā no tā, vai grūtniecība 
pārtraukta ar grūtnieces piekrišanu vai pret viņas gribu, kas minēts kā 
kvalificējošais apstāklis, un 2) atkarībā no tā, vai noziedzīgā nodarījuma 
izdarītājs ir ārsts vai kāda cita persona. Izņēmums ir Šveices KK, kura 
I 19.pantā ir vienkārši norādīts uz trešo personu kā noziedzīgā nodarī
juma izdarītāju. 
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KL no citu valstu krimināllikumiem atšķiras jau galvenokārt ar to, ka 
tajā nav paredzēta grūtnieces atbildība par to, ka viņa pati pārtrauc 
savu grūtniecību, kā tas noteikts Austrijas KK 96.§, Vācijas KK 218.§ 
un Šveices KK 118.pantā, bet Austrijas KK arī par to, ka grūtniece tajā 
iesaista citu personu, un Šveices KK - ka sieviete pieļauj, lai trešā per
sona pārtrauktu viņas grūtniecību. 

Atšķirības saskatāmas ari kvalificējošo pazīmju noteikšanā, jo KL 
135.pantā pastiprināta atbildība par grūtniecības pārtraukšanu atkārtoti, 
savukārt Austrijas KK 96.§ un Šveices KK 119.pantā norādīts uz 
nodarbošanās raksturu. KL kāviena no kvalificējošām pazīmēm minēta 
grūtnieces nāve vai citas smagas sekas, Austrijas KK sievietes nāve kā 
nodarījuma kvalificējoša pazīme paredzēta tikai gadījumā, ja grūtniecību 
pārtrauc persona, kura nav ārsts, bet Vācijas KK atbildība pastiprināta 
jau tad, ja persona, kura pārtrauc grūtniecību, vieglprātīgi pakļauj sie
vieti nonāvēšanas vai smaga kaitējuma veselībai nodarīšanas briesmām. 

Austrijas KK 87.§, Vācijas KK 218.a§ un Šveices KK 120.pantā sīki 
reglamentēti gadījumi, kad ārsta izdarītā grūtniecības pārtraukšana nav 
sodāms nodarījums, saistot to ar likumā noteiktās kārtības ievērošanu, 
medicīniskajām indikācijām grūtniecības pārtraukšanai un situācijām, kuras 
vērtējamas kā galējā nepieciešamība. Šveices likumdevējs uzliek ārstam, 
kurš pārtraucis grūtniecību galējās nepieciešamības stāvoklī, pienākumu 
24 stundu laikā ziņot par šo iejaukšanos kantona kompetentām institūcijām, 
un KK 121 .pantā nosaka ārsta atbildību par šā pienākuma neizpildīšanu. 

Savukārt Vācijas KK 218.b§ paredzēta ārsta atbildība par grūtniecības 
pārtraukšanu bez medicīniska slēdziena un par nepareiza medicīniska 
slēdziena izdošanu, savukārt 218.c§ - par ārsta pienākumu pārkāpšanu, 
pirms grūtniecības pārtraukšanas nedodot sievietei iespēju paskaidrot 
grūtniecības pārtraukšanas nepieciešamības iemeslus, nekonsultējot 
grūtnieci par iejaukšanās nozīmi, risku un sekām, nepārliecinoties par 
grūtniecības ilgumu. 

Vācijas KK 219.a§ tāpat nosaka atbildību par aģitāciju, kas vērsta uz 
grūtniecības pārtraukšanu, bet 219.b§ - par grūtniecības pārtraukšanai 
paredzēto priekšmetu realizēšanu. Un, nobeidzot šo pārskatu, jāatzīmē, 
ka tieši Vācijas likumdevējs akcentējis nedzimušas dzīvības aizsardzību, 
KK 219.§ reglamentējot grūtnieču konsultācijas grūtā un konflikta 
situācijā uzdevumus un normas par grūtniecības pārtraukšanu ievietojot 
sadaļā "Sodāmi nodarījumi pret dzīvību". 
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5.4. Noziedzīgi nodarījumi pret brīvību 

Nelikumīga brīvības atņemšana, kas KL 152.pantā definēta kā 
prettiesiska darbība, atņemot personai iespēju brīvi noteikt savu 
atrašanās vietu, pēc savām pazīmēm sakrīt tikai ar Austrijas KK 99.§ 
noteikto, ka sodāms ikviens, kurš prettiesiski tur citu gūstā vai citādā 
veidā atņem viņam brīvību. Atbildība abos krimināllikumos pastiprināta, 
ja tas saistīts ar fizisku ciešanu nodarīšanu cietušajam, kā arī, ņemot 
vērā brīvības atņemšanas ilgumu - saskaņā ar KL ilgāk par vienu nedēļu, 
bet saskaņā ar Austrijas KK - ilgāk par vienu mēnesi. Bez tam Austrijas 
KK vēl norādīts uz cietušā turēšanu tādos apstākļos, kas saistīti ar īpaši 
smagu kaitējumu viņam, savukārt KL 152.pantā kvalificētu sastāvu veido 
brīvības atņemšana atkārtoti vai personu grupā pēc iepriekšējas 
vienošanās, brīvības atņemšana veidā, kas bīstams cietušā dzīvībai un 
veselībai, kā arī noziedzīgā nodarījuma izraisītās smagas sekas. 

Vācijas KK noziedzīga nodarījuma sastāvs, kas līdzinātos iepriekš 
analizētajam, nav ietverts, bet Šveices KK 183.pantā vienlaikus 
paredzēta atbildība gan par personas brīvības atņemšanu, gan viņas 
nolaupīšanu, nosakot, ka sodāms tas, kurš nelikumīgi sagrābj personu 
vai tur viņu nebrīvē vai citādā veidā atņem viņai brīvību. Tāds pats sods 
paredzēts par personas nolaupīšanu, kura nav spējīga novērtēt savu 
darbību raksturu un sekas, nav spējīga izrādīt pretošanos vai nav 
sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu. 

Salīdzinot šo Šveices KK normu ar KL 153.pantu, jāsecina, ka Latvijas 
likumdevējs, nosakot atbildību par personas nolaupīšanu, ir plašāk un 
precīzāk noteicis noziedzīgā nodarījuma objektīvās un subjektīvās puses 
pazīmes, tādējādi ļaujot to norobežot no iepriekš analizētās brīvības 
atņemšanas, jo par personas nolaupīšanu tiek atzīta tās sagrābšana, 
lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešana ar viltu atriebības, 
mantkārības vai šantāžas nolūkā. Atbildība par personas nolaupīšanu 
KL tiek pastiprināta, ja tas izdarīts atkārtoti vai izraisījis smagas sekas, 
bet Šveices likumdevējs par nelikumīgu brīvības atņemšanu un perso
nas nolaupīšanu paredz bargāku sodu tad, ja vainīgais cietsirdīgi izturas 
pret cietušo, ja brīvības atņemšana ilgst vairāk nekā desmit dienas, ja 
cietušā veselībai nodarīts būtisks kaitējums vai ja vainīgais par 
atbrīvošanu pieprasa izpirkuma maksu. 
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Ari Vācijas likumdevējs, definējot personas nolaupīšanu, kura 234.§ 
apzīmēta kā cilvēka sagrābšana, līdzīgi kā KL norāda, ka pie atbildības 
saucams tas, kurš vardarbīgi, draudot ar jūtamu kaitējumu, vai ar viltu 
sagrābj cilvēku, taču noziedzīgā nodarījuma nolūks ir atšķirīgs - lai 
nostādītu cietušo bezpalīdzības stāvoklī, atdotu verdzībā vai dzimt-
būtnieciskā atkarībā vai dienestā ārvalsts militārajai vai militārai līdzīgai 
iestādei. 

Atsevišķi Vācijas KK 235.§ noteikta atbildība par personas, kura nav 
sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, nolaupīšanu vecākiem vai vienam 
no vecākiem, aizbildnim vai aizgādnim, tostarp arī, lai nosūtītu viņu uz 
ārvalsti, un par nolaupītā slēpšanu ārvalstī pēc tam, kad viņš bijis nogādāts 
ārvalstī. Nodarījums atzīstams par izdarītu pastiprinošos apstākļos, ja 
upuris ar nodarījumu tiek pakļauts nonāvēšanas briesmām vai briesmām 
nodarīt smagu kaitējumu viņa veselībai, fiziskajai un garīgajai attīstībai, 
bet upura nāves izraisīšana atzīta par sevišķi pastiprinošu apstākli. 

Austrijas KK noteikta atbildība tikai par mazgadīgas personas nolaupī
šanu, lai to pats vai trešā persona seksuāli ekspluatētu (101.§) un par 
personas, kura ir garīgi slima vai neaizsargāta, nolaupīšanu ar tādu pašu 
nolūku (100.§). 

Vācijas KK 239.a§ speciāli izdalīts cilvēka nolaupīšanas gadījums izspiešanas 
nolūkā, kad vainīgais nolaupa cilvēku vai sagrābj viņu, lai izspiešanas nolūkā 
izmantotu upura rūpes par savu labumu vai trešās personas rūpes par upura 
labumu, vai izspiešanas nolūkā izmantotu cita cilvēka stāvokli, ko viņš radījis 
ar šā nodarījuma izdarīšanu. Nodarījums atzīstams par izdarītu 
pastiprinošos apstākļos, ja vainīgais ar savu nodarījumu vismaz aiz 
vieglprātības izraisījis upura nāvi. Tiesa sodu var mīkstināt, ja izdarītājs, 
atsakoties no sava mērķa sasniegšanas, atļauj upurim atgriezties savā vidē. 

Salīdzināmajos krimināllikumos ir noteikta atbildība ari par ķīlnieka 
sagrābšanu, taču vērojamas zināmas atšķirības nodarījuma objektīvo 
un subjektīvo pazīmju noteikšanā. 

Saskaņā ar KL 154.pantu nodarījums kvalificējams kā ķīlnieku sagrāb
šana, ja persona sagrābta vai aizturēta, draudot noslepkavot, nodarīt 
miesas bojājumus vai turpmāk aizturēt šo personu, nenorādot aizturē
šanas ilgumu, nolūkā piespiest fizisko vai juridisko personu vai personu 
grupu izdarīt kādu darbību vai atturēties no tās, izvirzot to par noteiku
mu ķīlnieka atbrīvošanai. 
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Arī atbilstoši Vācijas KK 239.b§ ķīlnieka sagrābšana, tas ir, personas 
nolaupīšana vai sagrābšana ir saistīta ar draudiem nonāvēt upuri, nodarīt 
miesas bojājumus, taču ne jebkādus, bet tikai smagus, un atņemt brīvību 
uz laiku, ilgāku par vienu nedēļu. Vainīgā nolūks - piespiest ķīlnieku 
vai trešo personu izdarīt darbības, pieļaut tās vai atturēties no darbībām. 
Saskaņā ar šo pantu persona sodāma arī par to, ka viņa izmanto savās 
interesēs ar savu nodarījumu izraisīto cilvēka stāvokli. 

Savukārt saskaņā ar Šveices KK 185.pantu ķīlnieku sagrābšanas 
pamatsastāvu jau veido brīvības atņemšana personai, viņas nolaupīšana 
vai sagrābšana kādā citādā veidā, lai piespiestu trešo personu izdarīt 
darbības, atteikties no darbības vai atrasties kādā viņai nelabvēlīgā 
situācijā, kā arī citas personas tādā veidā radīta stāvokļa izmantošana, 
lai piespiestu trešo personu. Draudi noslepkavot cietušo, nodarīt viņam 
smagu fizisku kaitējumu vai cietsirdīgi izturēties pret viņu ir nodarījuma 
kvalificējošās pazīmes, tāpat kā situācija, kad noziedzīgais nodarījums 
skar vairākas personas. Ja persona atsakās no piespiešanas un atbrīvo 
cietušo, sodu var mīkstināt. 

Austrijas KK 102.§ ķīlnieku sagrābšanai līdzīgs nodarījums apzīmēts 
kā personas, arī tādas, kura ir mazgadīga, garīgi slima vai nespējīga 
pretoties, nolaupīšana šantāžas apstākļos, kas izpaužas kā personas 
sagrābšana bez viņas piekrišanas vai pēc tam, kad tāda piekrišana iegūta 
ar draudiem, viltu vai kādā citādā veidā, lai piespiestu trešo personu 
veikt kādu darbību, pieļaut to vai atturēties no tās. Nodarījuma kvalificē
jošā pazīme - cietušās personas nāve. Sods ir mīkstāks, ja noziedzīgā 
nodarījuma izdarītājs labprātīgi atlaiž cietušo, atsakoties no vēlamā 
rezultāta, un cietušajam nav nodarīts būtisks kaitējums. 

Austrijas KKun Vācijas KK paredzēta atbildība par personas nosūtīšanu 
vai aizvešanu uz ārvalsti, kas tāpat vērtējams kā viens no brīvības 
atņemšanas veidiem, taču vainīgās personas motivācija ir formulēta 
atšķirīgi vai vispār nav norādīta. 

Ta Austrijas KK 103.§ nosaka atbildību par citas ar spēka pielietošanu 
nolaupītas personas nodošanu ārvalstij bez viņas piekrišanas vai pēc 
tam, kad ar draudu vai viltus palīdzību šāda piekrišana saņemta, kā arī 
par mazgadīga, garīgi slima vai personas, kura sakarā ar savu stāvokli 
nespēj pretoties, nodošanu ārvalstij ar nosacījumu, ka nozieguma 
izdarītājs vai nododamā persona ir Austrijas pilsonis vai nododamais 
uz nodarījuma izdarīšanas brīdi bijis aizturēts Austrijas teritorijā. 
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Savukārt Vācijas KK bez jau minētās bērna nolaupīšanas, lai nosūtītu 
viņu uz ārvalsti (235.§ 2.dala), 234.a§ paredzēta atbildība par cilvēka 
nosūt ī šanu, piel ietojot viltu, d r a u d u s vai vardarbību, ārpus 
Kriminālkodeksa darbības telpas vai traucēšanu viņam atgriezties šajā 
teritorijā, tādējādi pakļaujot šo personu vajāšanai aiz politiskiem 
motīviem un piespiežot paciest vardarbību vai patvaļu, kas ir pretrunā 
ar tiesiskas valsts pamatiem un nodara kaitējumu viņa veselībai un 
dzīvībai vai nodara ievērojamu kaitējumu viņa profesionālajam vai 
mantiskajam stāvoklim. 

KL 154'.pants par sodāmu atzīst cilvēku tirdzniecību, kas ir eksplua
tācijas nolūkā izdarīta personu savervēšana, pārvadāšana, nodošana, 
slēpšana vai saņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu 
ar viltu vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības 
stāvokli, vai arī dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, 
lai panāktu tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs 
cietušais. Mazgadīgā un nepilngadīgā vervēšana, pāivadāšana, nodošana, 
slēpšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkā, kas veido nodarījuma 
kvalificētu un sevišķi kvalificētu sastāvu, atzīstama par cilvēku 
tirdzniecību arī tādā gadījumā, ja tā nav saistīta ar jebkuru iepriekš 
minēto līdzekļu izmantošanu. Kā skaidrots KL 1542.pantā, ekspluatācija 
ir personas iesaistīšana prostitūcijā vai cita veida seksuālā izmantošanā, 
piespiešana veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, turēšana verdzībā vai 
citās tai līdzīgās formās (parādu verdzība, dzimtbūšana vai personas 
cita veida piespiedu nodošana citas personas atkarībā), turēšana kalpībā 
vai arī personas audu vai orgānu nelikumīga izņemšana. 

Atbilstoši Vācijas KK 236.§ pirmajai daļai bērnu tirdzniecības upuris ir 
savs astoņpadsmit gadu vecumu nesasniedzis bērns, kā arī apgādājamais 
vai aizbilstamais, kas nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu, kuru, 
rupji ignorējot aizbildnības un audzināšanas pienākumus, uz ilgstošu 
laiku atdod citai personai un turklāt pārdod viņu par atlīdzību vai ar 
nodomu iegūt materiālu labumu sev vai trešajai personai. Tāpat sodāms 
tas, kurš ilgstoši tur pie sevis bērnu un turklāt saņem par to atlīdzību. 
Paragrāfa otrajā daļā paredzēta atbildība par personas, kas nav 
sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, adoptēšanas veicināšanu vai 
nodarbošanos ar starpniecību ar nolūku, lai trešā persona ilgstoši turētu 
bērnu, kas jaunāks par astoņpadsmit gadiem, turklāt pārdod viņu par 
atlīdzību vai ar nodomu iegūt materiālu labumu sev vai trešajai personai. 
Sods ir bargāks, ja persona rīkojas aiz mantkārīgām tieksmēm, 
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nodarbošanās veidā vai kā tādas bandas locekle, kas organizēta, lai 
pastāvīgi izdarītu ar bērnu tirdzniecību saistītus nodarījumus, vai ar 
nodarījumu radītas briesmas nodarīt smagu kaitējumu bērna fiziskajai 
vai garīgajai attīstībai. 

Vācijas KK 232.§ paredzēta atbildība par cilvēku tirdzniecību seksuālās 
ekspluatācijas nolūkā, proti, tam, kas personu, izmantojot tās piespiedu 
vai bezpalīdzības stāvokli, kas ir saistīts ar viņas uzturēšanos svešā valstī, 
pamudina uzsākt vai turpināt nodarboties ar prostitūciju, vai pamudina 
veikt citas seksuālas darbības, taču, tā kā šis nodarījums vairāk atbilst 
noziedzīga nodarījuma pret tikumību pazīmēm, tā analīze tiks veikta 
attiecīgajā darba sadaļā. 

Savukārt, runājot par cilvēku tirdzniecību Krimināllikuma izpratnē, 
jāmin Vācijas KK 233.§ "Cilvēku tirdzniecība darbaspēka ekspluatācijas 
nolūkā", kurā paredzēta atbildība tam, kurš, izmantojot personas 
piespiedu vai bezpalīdzības stāvokli, kas saistīts ar viņas uzturēšanos 
svešā valstī, noved to līdz verdzībai, dzimtbūšanai vai parādu verdzībai 
vai nodarbināšanas turpināšanai pie viņa vai trešās personas apstākļos, 
kuri ir acīmredzami nesamērīgi ar apstākļiem, kādos cits darba ņēmējs 
veic tādu pašu vai līdzīgu darbu. 

Bez tam Vācijas KK 233.a§ noteikta atbildība par cilvēku tirdzniecības 
veicināšanu, tas ir, par cilvēku tirdzniecības atbalstīšanu seksuālās vai 
darbaspēka ekspluatācijas nolūkā, citu personu vervējot, pārvadājot, 
tālāk nododot, uzņemot vai dodot viņai pajumti, kas atbilstoši KL 
1542.pantā ietvertajam skaidrojumam veido cilvēku tirdzniecības 
objektīvo pusi. Sods ir bargāks, ja cietušais no nozieguma ir bērns, tam 
ir nodarbošanās raksturs vai vainīgais nodarījumu izdara kā tādas bandas 
loceklis, kas apvienojusies šo nodarījumu izdarīšanai. 

Austrijas KK atbildība par cilvēku tirdzniecību paredzēta 104.a§, un 
tajā ietvertie kriminālatbildības nosacījumi ir visai līdzīgi KL 154'. un 
154.2 pantā noteiktajiem. 

Par personas brīvības apdraudējumu uzskatāma arī Austrijas KK 104.§ 
paredzētā vergu tirdzniecība, kas saistīta ar cilvēka turēšanu verdzībā 
vai citās tai līdzīgās formās, par ko pie atbildības saucams gan tas, kurš 
tieši nodarbojas ar vergu tirdzniecību, gan ari persona, kura šādu nodarbi 
sekmē. 
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Atšķirībā no KL pārējos krimināllikumos par noziedzīgiem nodarīju
miem pret brīvību atzīta arī piespiešana - nodarījums, kas KL nav 
kriminalizēts, izņemot atsevišķus KL Sevišķajā daļā paredzētus 
gadījumus, kad piespiešana ietverta kā kāda noziedzīga nodarījuma 
sastāva pazīme, un draudi, kas KL ievietoti nodaļā "Noziedzīgi 
nodarījumi pret personas veselību". 

Saskaņā ar Šveices KK 181.pantu, Vācijas KK 240.§ un Austrijas KK 
105.§ piespiešanu izdara tas, kurš prettiesiski, pielietojot vardarbību 
vai draudot nodarīt smagu kaitējumu, piespiež cilvēku izdarīt darbības, 
pieļaut tās vai atteikties no darbību izdarīšanas. Vācijas likumdevējs 
minētajā paragrāfā, paredzot bargāku atbildību par piespiešanu īpaši 
smagos gadījumos, skaidro, ka par tādiem uzskatāmi gadījumi, ja 
vainīgais piespiež citu personu veikt seksuālas darbības, piespiež sievieti 
pārtraukt grūtniecību, par ko KL 136.pantā paredzēta patstāvīga atbildība, 
vai, būdams amatpersona, ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras vai 
dienesta stāvokli. 

Austrijas KK atbildība par smagu piespiešanu ietverta atsevišķā 106.§, 
saskaņā ar kuru piespiešana atzīstama par smagu, ja tā izdarīta: 1) draudot 
nonāvēt, nodarīt būtisku sakropļojumu vai acīs krītošu izķēmojumu, 
nolaupīt, izraisīt ugunsgrēku, pielietot kodolenerģiju, jonizējošo 
starojumu vai sprāgstvielas vai iznīcināt cietušā eksistences ekonomisko 
pamatu vai viņa sabiedrisko stāvokli; 2) nostādot ar iepriekš minēto 
līdzekļu palīdzību personu, pret kuru vērsta piespiešana, vai citu 
personu, pret kuru vērsta vardarbība vai bīstami draudi, uz ilgu laiku 
mokošā stāvoklī; 3) pamudinot personu, pret kuru vērsta piespiešana, 
veikt tādu darbību, pieļaut to vai atturēties no tādas darbības, kas pārkāpj 
cietušā vai trešās personas īpaši svarīgas intereses. Par smagu piespiešanu 
atzīstama arī tāda, kas izraisījusi personas, pret kuru vērsta piespiešana 
vai kādas citas personas, pret kuru bija vērsts spēks vai bīstami draudi, 
pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumu. 

Atbilstoši Austrijas KK 107.§ un Šveices KK 180.pantam persona 
saucama pie atbildības par draudiem, kas izraisa citā personā baiļu vai 
nemiera sajūtu. Atbildība par draudiem Austrijas KK tiek pastiprināta, 
ja cietušajam tiek draudēts nodarīt iepriekš minēto 106.§ norādīto 
kaitējumu vai nostādīt viņu mokošā stāvoklī. Savukārt Vācijas KK 241.§ 
paredzēta atbildība tikai par draudiem izdarīt noziegumu pret personu 
vai viņai tuvu cilvēku vai par personas tīšu maldināšanu, ka pret viņu 
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vai viņai tuvu cilvēku gaidāma nozieguma izdarīšana. Vēl šaurāks draudu 
saturs ietverts KL 132.pantā, nosakot atbildību par draudiem izdarīt 
slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, 
ka šie draudi var tikt izpildīti. 

Vācijas KK par noziedzīgu nodarījumu pret personas brīvību atzīts arī 
241.a§ ietvertais nodarījums, kas izpaužas tādējādi, ka persona ar 
ziņojumu vai, izraisot aizdomas, pakļauj citu personu vajāšanas 
briesmām aiz politiskiem motīviem, liekot tā rezultātā pārciest kaitīgas 
sekas dzīvībai un veselībai sakarā ar tiesiskas valsts pamatiem pretrunā 
esošu spēka metožu un patvaļas pielietošanu, kas izpaudies viņas brīvības 
atņemšanā vai ievērojama kaitējuma nodarīšanā profesionālajam vai 
mantiskajam stāvoklim. 

Tikai Vācijas KK ir norma (239.§), kas nosaka tādas personas atbildību, 
kura ievieto cilvēku cietumā vai kādā citādā veidā atņem viņam brīvību. 
Nodarījums uzskatams par izdarītu pastiprinošos apstākļos, ja brīvība 
atņemta uz laiku, ilgāku par vienu nedēļu, ja šā nodarījuma izdarīšanas 
rezultātā vai ar citām nodarījuma laikā izdarītām darbībām nodarīts 
smags kaitējums cietušā veselībai, bet sevišķi pastiprinošos apstākļos -
ja upuris tiek nonāvēts. 

Savukārt tikai KL 155.pantā ir kriminalizēta apzināti nelikumīga 
ievietošana psihiatriskajā slimnīcā. 

5.5. Noziedzīgi nodarījumi pret godu un cieņu 

Šajā noziedzīgo nodarījumu grupā vispirms ir apskatāma neslavas 
celšana, ar kuru saskaņā ar KL 157.pantu saprot apzināti nepatiesu, 
otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai 
citādā pavairotā sacerējumā, kā ari mutvārdos, ja tā izdarīta publiski. 

Līdzīgi neslavas celšana definēta arī Vācijas KK 187.§, bet ar norādi, ka 
tīši izplatītais vai paziņotais nepatiesais fakts vai nu apkauno citu 
personu, vai pazemo viņu sabiedrības priekšā vai arī apdraud viņas 
kredītspēju. Atšķirībā no KL, kurā neslavas celšanas publiskums ir 
obligāta noziedzīgā nodarījuma pamatsastāva pazīme, Vācijas KK 
nodarījuma izdarīšana, publiski uzstājoties, sapulcē vai izplatot 
rakstveida materiālus, veido kvalificētu noziedzīgā nodarījuma sastāvu. 
Taču Vācijas KK satur vēl citu neslavas celšanas deliktu, kas 186.§ 

143 



SEVIŠĶĀ DAĻA 

apzīmēts kā ķengāšana jeb ļaunas valodas, un kura būtība izpaužas 
apstāklī, ka persona paziņo vai izplata par otru personu faktu, kas 
apkauno vai pazemo viņu sabiedrības priekšā, ja šā fakta patiesums nav 
pierādīts, tāpat pastiprinot atbildību, ja nodarījums izdarīts publiski, 
sapulcē vai izplatot rakstveida materiālus. 

Arī saskaņā ar Šveices KK neslavas celšana izdarīta jau tad, ja kāda 
persona tiek apvainota trešās personas priekšā vai turēta aizdomās, 
izplatot ziņas par negodīgu uzvedību vai citus faktus, kas spējīgi kaitēt 
viņas reputācijai (173.pants), bet atbildība tiek diferencēta atkarībā no 
vainas formas, 174.pantā norādot uz personas apzinātu rīcību. Šajās 
normās paredzēta arī tādas personas atbildība, kura tālāk izplata šādu 
apvainojumu vai aizdomas. Apzinātas neslavas celšanas kvalificējošā 
pazīme - neslavas cēlāja plānveidīga rīcība, kuras mērķis ir sabojāt per
sonas reputāciju. 

Austrijas KK atbildība par neslavas celšanu ietverta 111.§, atbilstoši 
kuram sodāms ikviens, kurš ar nolūku celt neslavu vai pazemot 
sabiedrības acīs apvaino citu cilvēku tādā veidā, ka trešā persona to 
uztver kā apkaunojošu, vai apvaino apkaunojošā uzvedībā vai uzvedībā, 
kas pārkāpj labus tikumus. Sods ir bargāks, ja nodarījums ir izdarīts, 
izmantojot iespiestu izdevumu, radio vai citādu veidu, ar kura palīdzību 
neslavas celšana kļūst pieejama plašai sabiedrībai, kas atbilst KL 
158.pantā paredzētajam par goda aizskaršanu un neslavas celšanu masu 
saziņas līdzeklī. 

Bez jau minētajām, analizējamos krimināllikumos ir vēl dažas normas, 
kas tāpat reglamentē atbildību par neslavas celšanu. Šveices KK tas ir 
175.pants, kurā noteikta atbildība par neslavas celšanu un apzinātu 
neslavas celšanu mirušajam vai izsludinātajam par bezvēsts promesošu, 
bet Vācijas KK 189.§ - par mirušā piemiņas nopulgošanu. Vācijas KK 
188.§ paredz sodu tam, kurš, publiski uzstājoties, sapulcē vai ar 
rakstveida materiālu izplata ļaunas valodas par personu, kurai ir loma 
tautas politiskajā dzīvē, vai ceļ neslavu politiskajam darbiniekam sakarā 
ar apvainojamās personas stāvokli sabiedriskajā dzīvē, ja nodarījums ir 
vērsts uz to, lai būtiski apgrūtinātu šā politiskā darbinieka sabiedrisko 
darbību. Savukārt Austrijas KK 116.§ noteikts, ka nodarījumi, kas 
vērtējami kā neslavas celšana vai goda aizskaršana, ir sodāmi arī tad, ja 
tie vērsti pret Nacionālo padomi, Bundesrāti, federālo sapulci vai 
Landtāgu, pret federālajiem bruņotajiem spēkiem vai to patstāvīgām 
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apakšvienībām vai pret administratīvajām institūcijām un tiek izdarīti 
publiski. Austrijas KK 113.§ par sodāmiem atzīst tādus pārmetumus 
citam, kas no trešās personas puses tiek uztverti kā sodāms nodarījums, 
kaut persona par šo nodarījumu jau izcietusi sodu vai bijusi atbrīvota 
no soda izciešanas. 

(Joda aizskaršanas un cieņas pazemošanas pazīmes analizējamos 
krimināllikumos formulētas visai līdzīgi KL 156.pantā noteiktajam, proti, 
ka tas var izpausties mutvārdos, rakstveidā vai ar darbību. Te gan 
jāpiezīmē, ka saskaņā ar Vācijas KK 185.§ sods ir bargāks, ja goda 
aizskaršana izdarīta ar darbību. Savukārt atbilstoši Austrijas KK 115.§ 
goda aizskaršana - cita cilvēka apvainošana, ņirgāšanās par viņu, 
spīdzināšana vai spīdzināšanas draudi ir sodāmi tad, ja tas izdarīts 
publiski vai vairāku personu, tas ir, vairāk nekā divu dažādu personu, 
kuras ir nodarījuma izdarītāji un cietušie, klātbūtnē. 

Vācijas KK 193.§ skaidrots, ka negatīvi vērtējumi par zinātniskiem, 
mākslas vai ražošanas sasniegumiem, izteikumi, kas izdarīti tiesību 
realizēšanai vai aizsardzībai vai likumīgo interešu realizēšanai, kā arī 
priekšnieka pārmetumi un nosodījumi saviem pakļautajiem, kalpotāja 
oficiāli norādījumi vai viedokļi sodāmi tikai tajā gadījumā, ja tie pēc 
izteiksmes formas vai apstākļiem, kādos tas ticis izdarīts, ir aizskaroši. 

Atbilstoši Austrijas KK 115.§ noteiktajam, ja apvainotais ar savu 
nepienācīgu uzvedību devis tiešu ieganstu apvainošanai, un tas izdarīts 
pieļaujamā veidā īsā laika sprīdī starp šo ieganstu un atbildes reakciju, 
persona nav uzskatāma par vainīgu, bet Šveices KK 177.pantā noteikts, 
ka tādu personu tiesa var atbrīvot no soda. Ja goda aizskārums saistīts 
ar savstarpēju apvainošanu vai tikušas izdarītas savstarpējas aizskarošas 
darbības, saskaņā ar Vācijas KK 199.§ un Šveices KK 177.pantu tiesa 
var atbrīvot no soda abas personas, kuras izdarījušas aizskārumu, vai 
vienu no tām. 

5.6. Privātās dzīves neaizskaramības un noslēpuma pārkāpšana 

Krimināllikumā šie noziedzīgie nodarījumi ietverti nodaļā "Noziedzīgi 
nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām" un skar 
dažādas personas privātās dzīves sfēras, kuru apdraudējums sodāms arī 
saskaņā ar salīdzināmajiem krimināllikumiem. 
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Viens no tādiem apdraudējumiem ir personas dzīvokļa neaizska
ramības pārkāpšana, atbildība par ko paredzēta KL 143.pantā, nosakot, 
ka tā izpaužas pretlikumīgā iekļūšanā dzīvoklī pret tajā dzīvojošās per
sonas gribu. Līdzīgi šā nodarījuma pazīmes formulētas arī Šveices KK 
sadaļas "Noziegumi un kriminālpārkāpumi pret brīvību" 186.pantā, 
nosakot tādas personas atbildību, kura pret tiesīgas personas gribu 
nelikumīgi iekļūst mājā, dzīvoklī, slēgtā mājas telpā vai ar žogu 
norobežotā teritorijā, kas tieši attiecas uz māju, sētā vai dārzā vai saim
niecības telpā, vai, neskatot ies uz tiesīgas personas uzstājīgu 
pieprasījumu doties prom, kavējas ar šā pieprasījuma izpildi. 

Saskaņā ar Austrijas KK 109.§, kurš tāpat ievietots sadaļā "Noziedzīgas 
darbības pret brīvību" mājokļa neaizskaramības pārkāpšana ir sodāma 
tad, ja iekļūšana cita cilvēka mājoklī izdarīta, pielietojot spēku vai 
draudot to pielietot, kas KL 143.pantā ir norādīta kā kvalificējoša 
pazīme, tāpat kā nelikumīga iekļūšana dzīvoklī, patvaļīgi piesavinoties 
valsts amatpersonas nosaukumu. Austrijas likumdevējs atbildību ir 
noteicis bargāku, ja, iekļūstot iepriekš minētajā veidā mājā, mājoklī, 
slēgtā telpā, kas paredzēta sabiedriskajam dienestam vai kas kalpo 
profesionālajai vai ražošanas darbībai, vai mājai pieguļošajā norobežotā 
teritorijā, vainīgais ir nodomājis pielietot vardarbību pret tur esošajām 
personām vai lietām, viņam vai ar viņa ziņu citai personai ir līdzi ierocis 
vai cits līdzeklis, kas paredzēts cietušā pretošanās pārvarēšanai, vai 
vardarbīgi tiek panākta vairāku personu iekļūšana. 

Vācijas KK 123.§ par dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšanu ievietots 
sadaļā "Sodāmi nodarījumi pret sabiedrisko kārtību", nosakot sodu tam, 
kurš prettiesiski iekļūst dzīvoklī, uzņēmuma telpā vai citas personas 
valdījumā vai slēgtā telpā, kura paredzēta sabiedriskajiem dienestiem 
vai transportam, vai bez pilnvarojuma uz to atrodas tādā telpā un 
neatstāj to pēc tiesīgas personas uzstājīga pieprasījuma. Nodarījums ir 
sodāms tikai pēc cietušā lūguma. Saskaņā ar KK 124.§ sods ir bargāks, 
ja publiski sapulcējies pūlis ar nolūku kopīgi veikt vardarbīgas darbības 
pret personām vai lietām prettiesiski iekļūst iepriekš minētajās telpās, 
kad sodāms katrs, kurš piedalījies tādās darbībās. 

Visos salīdzināmajos krimināllikumos ir paredzēta atbildība par 
korespondences un citas informācijas noslēpuma pārkāpšanu. 
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KL atbildība par šāda nodarījuma izdarīšanu reglamentēta vienā -
144.pantā, nosakot, ka sodāma ir personas korespondences, pa 
telekomunikāciju tīkliem pārraidāmās informācijas noslēpuma 
pārkāpšana, kā ari tādas informācijas un programmu noslēpuma tīša 
pārkāpšana, kas paredzētas lietošanai sakarā ar datu elektronisko 
apstrādi. Sods ir bargāks, ja šādas darbības izdarītas mantkārīgā nolūkā. 

Citu valstu krimināllikumos ir veidotas vairākas patstāvīgas normas, 
kurās kriminalizētas darbības ar dažādiem informācijas veidiem. 

1a atbildība par korespondences noslēpuma pārkāpšanu noteikta 
Austrijas KK 118.§, Vācijas KK 2()2.§ un Šveices KK 179.pantā, par 
sodāmu atzīstot aizzīmogotas vēstules vai cita personai neparedzēta 
dokumenta atvēršanu, kā arī iepazīšanos ar svešas korespondences 
saturu bez tās atvēršanas, izmantojot tehniskos līdzekļus. 

Vācijas KK bez tam atsevišķā normā paredzēta pasta un telekomu
nikāciju uzņēmuma īpašnieka vai kalpotāja atbildība par pasta un 
telekomunikāciju noslēpuma pārkāpšanu, kas saskaņā ar 206.§ var 
izpausties kā ziņu par faktiem, kas ir pasta un telekomunikāciju 
noslēpums un kas kļuvis viņam zināms kā uzņēmuma īpašniekam vai 
kalpotājam, pildot savu dienestu, nodošana citai personai, nelikumīga 
iepazīšanās ar sūtījumu saturu, sūtījumu slēpšana un citas paragrāfā 
minētās darbības. 

Līdzīga norma ietverta arī Šveices KK 321.ter pantā, nosakot atbildību 
tam, kurš, būdams organizācijas, kas apkalpo pasta un telekomunikāciju 
dienestus, ierēdnis, kalpotājs vai palīgpersonāls, izpauž trešajai personai 
ziņas par pasta, maksājumu vai telekomunikāciju apgrozījumu, atver 
slēgtus sūtījumus vai izpēta to saturu vai dod iespēju trešajai personai 
izdarīt tādas darbības. Tāpat sodāms tas, kurš ar viltu pamudina personu, 
kurai ir pienākums glabāt noslēpumu, pārkāpt šo viņas noslēpuma 
glabāšanas pienākumu. 

Austrijas KK un Šveices KK atsevišķi noteikta atbildība par ļaunprātīgu 
skaņu ierakstu, filmēšanas un noklausīšanās iekārtu izmantošanu, 
pārkāpjot noslēpumu uz privāto sfēru. 

Tā saskaņā ar Austrijas KK 120.§ sodāms ikviens, kurš 1) izmanto skaņu 
ierakstu vai noklausīšanās iekārtu, lai iegūtu sev vai nodotu citai personai 
viņam vai sabiedrības iepazīstināšanai neparedzētu citas personas 
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viedokli; 2) šādā veidā iegūtu citas personas viedokļa ierakstu nodod 
trešajai personai vai publicē to; 3) ieraksta, nodod citai personai vai 
publicē viņam neparedzētu pa telekomunikāciju tīkliem pārraidāmu 
informāciju. 

Atbildība par līdzīgām darbībām, noklausoties vai ierakstot svešu 
neoficiālu sarunu bez tajā piedalošos personu piekrišanas, šādā veidā 
iegūtu faktu glabāšanu, izmantošanu vai paziņošanu trešajai personai, 
paredzēta Šveices KK 179.bis pantā, bet saskaņā ar 179.ter pantu pie 
atbildības saucama persona, kura, būdama neoficiālas sarunas dalīb
niece, bez citu tajā piedalošos personu piekrišanas ieraksta to, glabā, 
nodod trešajai personai vai informē personu par ieraksta saturu. Savu
kārt Šveices KK 179.sexies pantā noteikta atbildība par noklausīšanās 
iekārtu, skaņu ierakstu un filmēšanas aparatūras laišanu apgrozībā un 
reklamēšanu. 

Atbildība par sarunu konfidencialitātes pārkāpšanu, ierakstot 
konfidenciālu, citām personām neparedzētu informāciju, izmantojot 
tādus ierakstus vai padarot tos pieejamus trešajai personai, kā arī neliku
mīgi noklausoties konfidenciālu, vainīgajam neparedzētu sarunu vai 
padarot to pieejamu citiem, noteikta arī Vācijas KK 201.§. Amatpersona 
vai persona, kura speciāli pilnvarota publisku pienākumu veikšanai, par 
informācijas konfidencialitātes pārkāpšanu ir sodāma bargāk. 

Saskaņā ar Austrijas KK 118.a§ pie atbildības saucama persona, kura, 
pārkāpjot aizsardzības līdzekļus, iekļūst datorsistēmā, kuru viņa nedrīkst 
lietot vai nedrīkst to darīt vienpersoniski, iegūst un izmanto tādā veidā 
iegūtās ziņas pati vai nodod tās citai personai vai publicē tās, tādējādi 
radot sev vai citai personai mantisku labumu vai nodarot kaitējumu 
citai personai. KK 119.pantā noteikta tādas personas atbildība, kura ar 
nolūku iegūt sev vai citai personai neparedzētās ziņas par telekomuni
kāciju tīklos vai datorsistēmā pārraidāmā paziņojuma saturu, izmanto 
speciālas ierīces tāda paziņojuma uztveršanai, savukārt 119.a§ - par 
pārtverto ziņu izmantošanu, nodošanu citai personai vai publicēšanu 
mantkārīgā nolūkā. 

Vācijas KK 202.a§ paredzēta personas atbildība par ziņu, kas tiek vāktas 
vai nodotas elektroniskā, magnētiskā vai citādā tieši neuztveramā veidā 
un tiek īpaši aizsargātas no nelikumīgas piekļūšanas tām, prettiesisku 
iegūšanu sev vai citai personai, Šveices KK 179.novies pants nosaka 
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sodu tam, kurš nelikumīgi saņem no datu bāzes īpaši aizsargājamus 
personas datus vai ziņas par personu, kas nav vispārpieejamas. 

Reglamentējot atbildību par sveša noslēpuma izpaušanu, KL145.pantā 
visai lakoniski noteikts, ka par sveša personiska noslēpuma (noslēpuma 
par personas privāto dzīvi, komercnoslēpuma) tīšu izpaušanu pie 
atbildības saucama persona, kurai pēc sava amata vai nodarbošanās 
jāglabā slepenībā tai uzticētās vai zināmas kļuvušās ziņas. 

Austrijas KK pārkāpumi, kas apdraud privāto sfēru un noteikta 
profesionāla pienākuma saglabāšanu, apvienoti atsevišķā sadaļā, un tās 
121.§ noteikts, ka pie atbildības par noslēpuma, kas saistīts ar personas 
veselības stāvokli, izpaušanu vai izmantošanu saucamas personéis, kurām 
tas uzticēts vai kļuvis zināms sakarā ar profesionālo pienākumu 
pildīšanu, veicot ārstniecību un slimnieku aprūpi, sniedzot palīdzību 
dzemdībās, veicot medicīniskus pētījumus, vadot medicīnas iestādes, 
kā arī veicot apdrošināšanu, šo personu palīgpersonāls un personas, 
kuras veic šādu nodarbošanos apmācības mērķiem. Tepat minēts arī 
tiesas vai citas institūcijas nozīmētais eksperts, lai piedalītos konkrētā 
procesā, kurš izpauž vai izmanto viņam uzticēto vai eksperta darbībā 
uzzināto noslēpumu, tādējādi apdraudot personas, kura lietojusi 
eksperta pakalpojumus vai kurai tic bija jāsniedz, likumīgās intereses. 
Ja nodarījums izdarīts ar nolūku iegūt mantisku labumu sev vai citai 
personai vai nodarīt kaitējumu citai personai, sods ir bargāks. 

Atbildība par profesionālā noslēpuma pārkāpšanu noteikta arī Šveices 
KK 321.pantā, saskaņā ar kuru pie atbildības saucams garīdznieks, 
advokāts, aizstāvji, notāri, revidenti, kuriem uz līguma pamata ir 
pienākums glabāt noslēpumu, ārsti, zobārsti, aptiekāri, akušieri, kā arī 
viņu medmāsas, kuri izpauž noslēpumu, kas viņiem uzticēts sakarā ar 
profesionālo darbību, vai kuriem šis noslēpums jāglabā tās realizēšanas 
gaitā. Tāpat sodāmas personas, kuras apgūst attiecīgo specialitāti, ja 
viņas izpauž noslēpumu, kas bija jāglabā mācību laikā. Profesionālā 
noslēpuma pārkāpšana tāpat sodāma arī pēc profesionālās darbības vai 
mācību pārtraukšanas. Savukārt 321.bis pantā paredzēta atbildība par 
noslēpuma izpaušanu, kas kļuvis zināms pētnieciskās darbības rezultātā 
medicīnas vai veselības aizsardzības jomā. 
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Austrijas likumdevējs šādu noziedzīgu nodarījumu atzīst par privātās 
dzīves noslēpuma pārkāpšanu un KK 122.§ nosaka atbildību tam, kas 
izpauž vai izmanto komercnoslēpumu vai ražošanas noslēpumu, kas 
viņam bijis uzticēts vai kļuvis pieejams sakarā ar viņa darbību, veicot 
uzraudzību, kontroli vai vācot likumā vai administratīvajā priekšrakstā 
noteiktās ziņas un kuras viņam bija jāglabā slepenībā. Atbildība ir 
pastiprināta, ja šādas darbības veiktas ar nolūku iegūt mantisku labumu 
sev vai citai personai vai nodarīt citai personai kaitējumu. Bez tam 
saskaņā ar Austrijas KK 123.§ sodāms tas, kurš izspiego komerciālo vai 
ražošanas noslēpumu ar nolūku izmantot to, nodod to citai personai 
izmantošanai vai izpaušanai sabiedrībai. 

Šveices KK 162.pants, kurā noteikta personas atbildība par ražošanas 
vai komercnoslēpuma pārkāpšanu, kas viņai sakarā ar likumā vai līgumā 
noteiktajiem pienākumiem bija jāglabā, tā izmantošanu sev vai citam, 
ievietots sadaļā par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. 

Vēl detalizētāk atbildība par privātās dzīves noslēpuma, kā arī ražošanas 
vai komercnoslēpuma pārkāpšanu, kas personai bija uzticēts vai kļuvis 
zināms kādā citā veidā sakarā ar profesionālo pienākumu pildīšanu un 
saskaņā ar likumu bija jāglabā, reglamentēta Vācijas KK 203.§, kurā 
dots izsmeļošs pie atbildības saucamo personu vai to ieņemamo amatu 
uzskaitījums. Kā kriminālatbildības subjekti šeit minēti medicīniskas 
profesijas pārstāvji, piemēram, ārsts, zobārsts, veterinārārsts, provizors, 
profesionāls psihologs, advokāts, notārs, auditors, zvērināts grāmatvedis 
- revidents, konsultants laulības, ģimenes, audzināšanas un jauniešu 
problēmu jautājumos, sociālais darbinieks un sociālais pedagogs, privāto 
apdrošināšanas iestāžu pārstāvis, amatpersona, oficiāli nozīmēts eksperts 
un citi. Atbildība tāpat pastiprināta, ja persona rīkojas par atlīdzību vai 
ar nolūku gūt materiālu labumu sev vai citai personai. 

Atsevišķi Vācijas KK 204.§ paredzēta personas atbildība par ziņu, kas 
ir svešs noslēpums, kuru personai vajadzēja glabāt, izmantošanu. 

KL ekonomisko, zinātniski tehnisko un citu ziņu, kuras ir dienesta 
noslēpums vai komercnoslēpums, neatļauta iegūšana savai vai citas 
personas lietošanai vai izpaušanai, kā arī šādu ziņu izpaušana citai 
personai tādā pašā nolūkā, atbildība par ko paredzēta 200.pantā, 
klasificēta kā noziedzīgs nodarījums tautsaimniecībā. 
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Vēl Austrijas KK 123.§ paredzēta atbildība par ražošanas vai komerciālo 
spiegošanu, bet 124.§ par tādām pašām darbībām ārvalsts labā. Savukārt 
KL kā noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un 
pamatbrīvībām klasificēti arī vairāki citi noziedzīgi nodarījumi, kā, 
piemēram, darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana (146.pants), 
noziedzīgi nodarījumi pret intelektuālo un rūpniecisko īpašumu (147.-
I49.pants) un daži citi. 

KL 150.pantā noteikta atbildība par personu līdztiesības pārkāpšanu 
atkarībā no šo personu attieksmes pret reliģiju, kā arī šo personu 
reliģisko jūtu aizskaršanu vai naida celšanu sakarā ar šo personu 
attieksmi pret reliģiju vai ateismu. Savukārt KL 151.pantā noteikts sods 
tam, kurš tīši traucē reliģiskus rituālus, ja tie nepārkāpj likumu un nav 
saistīti ar personas tiesību aizskaršanu. 

Austrijas KK izveidota speciāla sadaļa "Noziedzīgi nodarījumi pret 
icliģisko mieru un mirušo mieru", kuras 188.§ noteikta atbildība tam, 
kurš diskreditē reliģisku mācību, 189.§ - par reliģisku rituālu norises 
traucēšanu, savukārt 191.§ - par apbedīšanas ceremonijas traucēšanu. 
Šveices KK reliģijas un ticības brīvības pārkāpšana atzīta par noziedzīgu 
nodarījumu pret sabiedrisko mieru, KK 261.pantā paredzot atbildību 
tam, kurš apvaino cita reliģisko pārliecību vai ņirgājas par viņu, apgāna 
reliģiskā kulta priekšmetus, liek šķēršļus reliģiskai darbībai vai traucē 
to. 

Ari Vācijas KK sodāmi nodarījumi, kas aizskar ticību un pasaules 
uzskatus, ievietoti patstāvīgā sadaļā, kuras 166.§ noteikta atbildība tam, 
kurš publiski, vai izplatot rakstveida materiālus, jebkādā veidā aizskar 
citu personu reliģiskās ticības un pasaules uzskatu saturu tādā veidā, ka 
tas izraisa sabiedriskā miera traucēšanu. Saskaņā ar KK 167.§ sodāms 
tas, kurš tīši un rupjā formā traucē dievkalpojumam un valsts teritorijā 
atrodošās baznīcas vai citas reliģiskas apvienības reliģiskajam rituālam 
vai veic aizvainojošu nepiedienīgu rīcību vietā, kura paredzēta 
dievkalpojuma noturēšanai, bet 167.a§ noteikta atbildība tam, kurš 
iepriekš nodomāti un apzināti traucē apbedīšanas ceremonijas veikšanu. 
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5.7. Noziedzīgi nodarījumi pret dzimumneaizskaramību un 
tikumību 

5.7.1. Noziedzīgi nodarījumi pret dzimumneaizskaramību 

Atbildības par dzimumnoziegumiem regulējums analizējamos ārvalstu 
krimināllikumos visai būtiski atšķiras no mūsu valsts Krimināllikumā 
noteiktā vispirms jau ar to, ka tajos ietverts daudz plašāks dzimum
neaizskaramību apdraudošo noziedzīgo nodarījumu klāsts. Atšķirīgi 
noteikti arī to elementi. 

Ta, piemēram, Latvijā tradicionāli ar izvarošanu (KL 159.pants) saprot 
dzimumaktu starp vīrieti un sievieti, kuru vīrietis kā speciālais noziedzīgā 
nodarījuma subjekts izdara, pielietojot vardarbību, draudus vai 
izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli. Savukārt KL 160.pantā 
noteikta ikvienas personas atbildība par vardarbīgu dzimumtieksmes 
apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas var izpausties kā pederastija, 
lezbiānisms vai dzimumtieksmju citāda apmierināšana pretdabiskā 
veidā, kas kriminālsodāmajā pret cietušo pielietota vardarbība, draudi 
vai izmantots viņa bezpalīdzības stāvoklis. 

Līdzīgas sastāva pazīmes saskatāmas Šveices KK 190.pantā (izvarošana), 
kurā noteikta vīrieša atbildība par sievietes piespiešanu stāties 
dzimumattiecībās, draudot viņai lietot vardarbību, pielietojot pret viņu 
psihisku vardarbību vai padarot cietušo par pretoties nespējīgu, un KK 
189.pantā (seksuāla piespiešana), saskaņā ar kuru ikviena persona 
sodāma par to, ka viņa, draudot pielietot vardarbību, pielietojot psihisku 
vardarbību vai padarot personu par nespējīgu pretoties, piespiež viņu 
pakļauties darbībām, kas līdzinās dzimumattiecībām, vai pakļauties 
citām seksuālām darbībām. Sods abos gadījumos ir bargāks, ja vainīgais 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā rīkojas cietsirdīgi, proti, izmanto 
bīstamu ieroci vai citu bīstamu priekšmetu. 

Atbildība par dzimumsakariem, izmantojot cietušā bezpalīdzības 
stāvokli, noteikta Šveices KK 191.pantā, saskaņā ar kuru sodāms tas, 
kurš piespiež personu stāties dzimumattiecībās, veikt dzimumattiecībām 
līdzīgas vai citādas seksuālas darbības, apzinoties, ka viņa nav spējīga 
novērtēt savu darbību raksturu un sekas vai nav spējīga izrādīt 
pretošanos. Salīdzinot šo triju pantu sankcijas, jāsecina, ka likumdevējs 
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tajos ietvertos noziedzīgos nodarījumus atzinis par nodarījumiem ar 
vienādu kaitīguma pakāpi. 

Savukārt Austrijas likumdevējs par vainīgu izvarošanā (KK 201. §) atzīst 
ikvienu neatkarīgi no dzimuma piederības, kurš piespiež citu personu 
stāties dzimumattiecībās vai veikt dzimumattiecībām līdzvērtīgas 
seksuālas darbības vai pakļauties tām, pielietojot vardarbību, atņemot 
brīvību vai draudot nodarīt kaitējumu viņas dzīvībai vai veselībai. Sods 
ir bargāks, ja vainīgais pielieto smagu vardarbību, kam tiek pielīdzināta 
arī narkotisko līdzekļu izmantošana, vai draud nodarīt smagu kaitējumu 
cietušā dzīvībai vai veselībai. 

Austrijas KK 202.§ paredzēta atbildība par seksuālu piespiešanu, kura 
izpaužas cietušā piespiešanā veikt vai pieļaut citāda veida seksuālas 
darbības, pielietojot vardarbību vai bīstamus draudus. Kā izvarošanas, 
tā ari seksuālas piespiešanas gadījumā par nodarījuma kvalificējošām 
pazīmēm atzīta smaga miesas bojājuma nodarīšana un cietušā 
nostādīšana uz ilgu laiku mokošā stāvoklī vai viņa pazemošana īpašā 
veidā, bet par īpaši kvalificējošu pazīmi - cietušā nāves izraisīšana bez 
norādes uz vainas formu. Kā zināms, smags miesas bojājums un cietušā 
nonāvēšana aiz neuzmanības veido KL 159. un 160.panta trešajā daļā 
paredzētās izvarošanas un vardarbīgas dzimumtieksmju apmierināšanas 
smagas sekas, bet slepkavība, kas saistīta ar izvarošanu, kvalificējama 
saskaņā ar KL 117.panta 7.punktu. 

Vācijas KK atbildība par piespiešanu veikt seksuālas darbības un par 
izvarošanu paredzēta vienā - 177.§, tā pirmajā daļā paredzot atbildību 
ikvienam, kurš citu personu ar spēku, reāliem draudiem vai, izmantojot 
situāciju, kad upuris kļuvis bezpalīdzīgs vainīgā darbību dēļ, piespiež 
paciest pret sevi vērstas šīs vai trešās personas seksuālas darbības vai 
izdarīt tādas darbības ar personu, kura izdara nodarījumu, vai ar trešo 
personu. 

Šā paragrāfa otrajā daļā noteikts sods par nodarījumu īpaši smagos 
gadījumos, par kādiem tiek atzītas situācijas, kad persona uztur intīmas 
attiecības ar upuri vai veic līdzīgas seksuālas darbības ar viņu vai piespiež 
veikt tādas darbības ar sevi, it īpaši, ja šīs darbības saistītas ar iekļūšanu 
ķermenī (izvarošana) vai ja nodarījumu izdara kopā vairākas personas, 
kas ir arī KL 159. un 160.pantā minētā kvalificējošā pazīme. 
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Atbildība trešajā daļā ir pastiprināta, ja vainīgajai personai ir ierocis 
vai cits bīstams priekšmets vai kāds cits priekšmets vai līdzeklis, lai 
nepieļautu vai pārvarētu cietušā pretošanos, kā arī tad, ja ar nodarījuma 
izdarīšanu upura veselība tiek pakļauta smaga kaitējuma nodarīšanas 
briesmām, bet vēl bargāks sods ceturtajā rindkopā noteikts tad, ja per
sona nodarījuma izdarīšanas laikā pielieto ieroci vai citu bīstamu 
priekšmetu, smagi fiziski spīdzina upuri vai pakļauj nonāvēšanas 
briesmām. Atbildība par seksuālu piespiešanu un izvarošanu, kas tīši 
vai aiz neuzmanības izraisījusi cietušā nāvi, noteikta Vācijas KK 178.§. 

Atbildība par bezpalīdzības stāvoklī esošas personas izvarošanu un par 
dzimumtieksmju apmierināšanu ar šādu cietušo salīdzināmajos krimi
nāllikumos atšķirībā no KL noteikta patstāvīgā normā, taču tās regla
mentācijā atzīmējamas dažas atšķirības. Ta, piemēram, Šveices KK 
i91.pantā ir norādīts, ka šādas seksuālas darbības tiek izdarītas ar per
sonu, kura, vainīgajam apzinoties, nav spējīga novērtēt savu darbību 
raksturu un sekas vai nav spējīga izrādīt pretošanos, tādējādi bezpalī
dzības stāvokli definējot tāpat kā Latvijas krimināltiesībās. 

Austrijas KK 205.§ savukārt noteikta atbildība tikai par sievietes, kura 
nespēj pretoties vai saprast notiekošā nozīmi un rīkoties apzināti, 
iepriekš nodomātu pamudināšanu uz ārlaulības dzimumsakariem, kā 
arī par tādā stāvoklī esošas ikvienas personas pamudināšanu uz netiklību 
vai netiklu darbību veikšanu ar citu personu, lai tādējādi seksuāli 
uzbudinātu vai apmierinātu sevi vai trešo personu. Atbildība ir pastip
rināta, ja nodarījums izraisījis smagu miesas bojājumu vai grūtniecības 
iestāšanos, bet sods ir vēl bargāks, ja nodarījums ir izraisījis cietušā nāvi. 

Savukārt Vācijas KK 179.§ paredzēts sods tam, kurš, izmantojot to, ka 
persona nespēj izrādīt pretošanos sakarā ar garīgiem vai fiziskiem 
traucējumiem, izdara ar viņu seksuālas darbības, tostarp ari tādas, kas 
saistītas ar iekļūšanu ķermenī, vai pieļauj viņai izdarīt tās ar sevi, piespiež 
viņu izdarīt seksuālas darbības ar trešo personu vai pieļauj, ka trešā 
persona izdara šādas darbības ar cietušo. Nodarījuma kvalificējošās 
pazīmes atbilst KK 177.§ norādītajām. 

Austrijas KK 203.§ un Šveices KK 189. un 190.pantā ir atrunāts, ka 
gadījumos, ja izvarošanas vai seksuālas piespiešanas upuris ir laulātais, 
nodarījums tiek vajāts tikai pēc cietušā sūdzības. 
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Salīdzināmajos krimināllikumos savādāk reglamentēta atbildība par 
seksuālajām darbībām ar nepilngadīgajiem. Ja saskaņā ar KL mazga
dīgas un nepilngadīgas personas izvarošana un vardarbīga dzimum
tieksmju apmierināšana ar tādām personām veido šo nodarījumu 
kvalificētos sastāvus, pārējos krimināllikumos atbildība par seksuālām 
darbībām ar nepilngadīgajiem ir ietverta patstāvīgās normās, pie tam 
ne vienmēr atsevišķi izdalot vardarbīgas un labprātīgas seksuālas 
darbības. 

'lā Austrijas KK 206.§ noteikts, ka par smagām seksuālām darbībām 
pret mazgadīgo sodāms ikviens, kurš piekopj dzimumattiecības vai veic 
tam līdzīgas seksuālas darbības ar mazgadīgu personu, pamudina 
mazgadīgo izdarīt vai pieļaut šādu darbību izdarīšanu ar citu personu 
vai pamudina nepilngadīgo izdarīt šādas seksuālas darbības ar sevi, lai 
seksuāli uzbudinātu vai apmierinātu sevi vai trešo personu. Nodarījuma 
sastāvs ir kvalificēts, ja nodarījums izraisījis smagu miesas bojājumu, 
iestājusies mazgadīgās personas grūtniecība vai cietušā nāve. Tepat 
atrunāts, ka gadījumā, ja nodarījuma izdarītāja vecums pārsniedz cietušā 
vecumu ne vairāk kā par trim gadiem, seksuālās darbības nebija saistītas 
ar priekšmeta ievadīšanu un nodarījums nav izraisījis iepriekš minētās 
sekas, nodarījuma izdarītājs nav sodāms, izņemot gadījumu, ja 
mazgadīgais cietušais vēl nav sasniedzis trīspadsmit gadu vecumu. 

Citāda veida seksuālas darbības ar mazgadīgo saskaņā ar Austrijas KK 
207.§ tiek vērtētas kā netiklas darbības. Savukārt Austrijas KK 207.b§ 
paredzēta atbildība par netiklām darbībām ar nepilngadīgo, kura 
diferencēta atkarībā no cietušā vecuma - persona, kas nav sasniegusi 
septiņpadsmit gadu un deviņpadsmit gadu vecumu. Atšķirīgi ir arī 
kriminālatbildības nosacījumi. 

Ja cietušais ir persona, kura nav sasniegusi septiņpadsmit gadu vecumu, 
seksuālas darbības ar viņu, šo darbību pieļaušana ar sevi, nepilngadīgā 
pamudināšana veikt seksuālas darbības ar trešo personu sodāmas, ja: 
I) šī persona vēl nav pietiekami nobriedusi, lai apzinātos procesa nozīmi 
un rīkotos atbilstoši tam, un vainīgais izmanto cietušā nepietiekamo 
briedumu, kā ari savu ar vecumu noteikto pārākumu un 2) tiek izmantots 
Šīs personas grūtais stāvoklis. Ja cietušais vēl nav sasniedzis deviņpadsmit 
gadu vecumu, nodarījums sodāms, ja vainīgais pamudina cietušo par 
atlīdzību izdarīt seksuālās darbības ar viņa vai ar trešo personu vai 
pieļauj, ka cietušais vai trešā persona izdara šādas darbības ar viņu. Te 
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jāpiezīmē, ka netiklas darbības KL 162.panta izpratnē netiek saistītas 
ne ar dzimumakta izdarīšanu, ne ar dzimumtieksmju apmierināšanu 
pretdabiskā veidā, tāpēc to izpratne atšķiras no iepriekš aprakstītā. 

Līdzīgs sastāvs formulēts arī Vācijas KK 180.§, nosakot atbildību par 
mazgadīgā, tas ir, personas, kas nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, 
seksuālo darbību ar trešo personu vai trešās personas klātbūtnē par 
atlīdzību atbalstīšanu, kā arī trešās personas seksuālo darbību ar personu, 
kas nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, atbalstīšanu. Šajā paragrāfā 
paredzēta atbildība arī par astoņpadsmit gadu vecumu nesasniegušas 
personas pamudināšanu par atlīdzību izdarīt iepriekšminētās seksuālās 
darbības. 

Vācijas KK 176.§ paredzēta atbildība par seksuālām ļaunprātībām ar 
bērniem, proti, par seksuālu darbību izdarīšanu ar personu, kas nav 
sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu, kuru izpausme līdzīga Austrijas 
KK 206.§ norādītajam, kā arī par seksuālu darbību izdarīšanu bērna 
klātbūtnē. Tepat paredzēta atbildība arī par tādām darbībām, kuras 
saskaņā ar KL 162.pantu būtu vērtējamas kā netiklas darbības, proti, 
iedarbība uz bērnu, rādot viņam vai dodot noklausīties pornogrāfiska 
rakstura materiālus vai vedot attiecīgas sarunas. 

Vācijas KK 176.a§ norādītas arī smagas seksuālas darbības ar bērniem, 
proti, gadījumi, kad l)persona, kura ir vecāka par astoņpadsmit gadiem, 
piekopj dzimumattiecības ar bērnu vai izdara ar viņu līdzīgas seksuālas 
darbības vai atļauj viņam izdarīt darbības, kas saistītas ar iekļūšanu 
ķermenī; 2) darbības kopīgi veic vairākas personas; 3) persona savas 
rīcības rezultātā izraisa smaga kaitējuma nodarīšanas briesmas bērna 
veselībai vai ievērojama kaitējuma nodarīšanas briesmas viņa fiziskajai 
vai garīgajai veselībai; 4) persona pēdējo piecu gadu laikā jau bijusi 
tiesāta par līdzīgu noziegumu. Sods ir bargāks, ja persona rīkojas ar 
nodomu padarīt nodarījumu par pornogrāfiska rakstura priekšmetu. 
Kā nodarījuma sevišķas kvalificējošas pazīmes ir smaga miesas bojājuma 
nodarīšana bērnam un viņa dzīvības apdraudējums. Ja seksuālo darbību 
rezultātā bērns tiek nonāvēts vismaz aiz nevērības, vainīgais sodāms 
saskaņā ar Vācijas KK 176.b§. 

Saskaņā ar Vācijas KK 182.§ pie atbildības saucama astoņpadsmit gadu 
vecumu sasniegusi persona, kura prettiesiski izmanto personu, kas 
jaunāka par sešpadsmit gadiem, tādā veidā, ka viņa veic seksuālas 
darbības ar šo personu vai pieļauj tādas attiecības no viņas puses, 
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izmantojot šādas personas atkarīgo stāvokli vai par atlīdzību, vai, 
izmantojot personas atkarības stāvokli, pamudina viņu izdarīt seksuālas 
darbības ar trešo personu vai pieļauj tās no trešās personas puses pret 
sevi. Savukārt persona, kura vecāka par divdesmit vienu gadu, sodāma 
par iepriekš minēto darbību veikšanu ar personu, kas nav sasniegusi 
sešpadsmit gadu vecumu, ja viņa izmanto upura nespēju uz seksuālo 
pašnoteikšanos. 

Šveices KK 187.pantā paredzēta atbildība par seksuālām darbībām ar 
bērnu, kas jaunāks par sešpadsmit gadiem, viņa pamudināšanu uz šādām 
darbībām un iesaistīšanu tajās. Sods ir mīkstāks, ja persona, kura 
izdarījusi nodarījumu, kļūdaini uzskata, ka cietušais bērns sasniedzis 
vismaz sešpadsmit gadu vecumu, taču, esot samērīgi piesardzīgai, kļūdu 
varējusi novērst. Ja nodarījuma izdarītāja un cietušā vecuma starpība 
nav lielāka par trim gadiem, nodarījums nav sodāms, bet, ja uz 
nodarījuma brīdi persona vēl nav sasniegusi divdesmit gadu vecumu un 
ir īpaši apstākļi vai cietusī persona stājusies ar viņu laulībā, kompetenta 
institūcija var atteikties no vajāšanas, lietas nodošanas tiesai vai no soda. 
Bez tam atsevišķā KK 188.pantā noteikta atbildība par seksuālām 
darbībām ar sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušu personu, kura 
atrodas atkarībā no vainīgā kā no audzinātāja, personas, kura rūpējas 
par viņu vai ir atkarīga sakarā ar darbu vai citādā veidā. 

Vācijas KK 174.§ "Seksuāla ļaunprātība pret aizbilstamo" noteikta 
atbildība tam, kurš, ļaunprātīgi izmantojot personas atkarību, veic 
seksuālas darbības 1) ar personu, kas nav sasniegusi sešpadsmit gadu 
vecumu un kura uzticēta viņam audzināšanai, izglītošanai vai aizgādnībai 
pār viņas dzīvesveidu; 2) ar personu, kas nav sasniegusi astoņpadsmit 
gadu vecumu un kura uzticēta viņam audzināšanai, izglītošanai vai 
aizgādnībai pār viņas dzīvesveidu, vai kura atrodas atkarības stāvoklī 
no viņa dienesta vai darba attiecību ietvaros; 3) savu miesīgo vai pieņem
to bērnu, kas nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu, vai pieļauj ka 
šīs personas izdara seksuālas darbības ar viņu. Tepat paredzēta atbildība 
arī par seksuālu darbību izdarīšanu aizbilstamā klātbūtnē un par 
aizbilstamā pamudināšanu izdarīt seksuālas darbības viņa klātbūtnē, 
lai seksuāli uzbudinātos pats vai ar to uzbudinātu aizbilstamo. 

157 



SEVIŠĶĀ DAĻA 

Atbildība par tādas personas, kas nav sasniegusi astoņpadsmit gadu 
vecumu un kura viņam uzticēta audzināšanai, izglītošanai vai aizgādnībai 
pār viņas dzīvesveidu, vai kura atrodas viņa pakļautībā darba vai dienesta 
ietvaros, pamudināšanu, ļaunprātīgi izmantojot šo atkarību, veikt sek
suālas darbības ar trešo personu vai viņas klātbūtnē vai pieļaušanu, ka 
trešā persona izdara to ar viņu, noteikta arī Vācijas KK 180.§ trešajā daļā. 

Arī Austrijas KK 212.§ par sodāmu atzīta tādas personas rīcība, kura 
netiklības nolūkos izmanto savu, pieņemtu, adoptētu vai aizbildnībā 
esošu mazgadīgu bērnu un kura izdara šādas darbības, izmantojot 
mazgadīgā atkarību, lai seksuāli uzbudinātu vai apmierinātu sevi vai 
trešo personu. Tāpat sodāms ārsts medicīnas iestādē un audzināšanas 
iestādes kalpotājs, kuri netiklības nolūkos izmanto tur ievietotās perso
nas, izmantojot savu stāvokli. 

Savukārt KK213.§ paredz atbildību par savešanu, pamudinot iepriekšējā 
paragrāfā minētās personas izdarīt netiklas darbības ar personām, no 
kurām tās ir atkarīgas sakarā ar 212.§ minētajiem nosacījumiem, nosakot 
bargāku sodu, ja nodarījuma izdarītājs rīkojas ar nolūku gūt materiālu 
labumu sev vai citai personai, 214.§ - par jebkādu citu personu pamudi
nāšanu veikt netiklas darbības ar citu personu par atlīdzību ar nolūku 
gūt materiālu labumu sev vai citai personai. 

Vācijas KK 174.a§ un Šveices KK 192.pantā atsevišķi noteikta atbildība 
par seksuālām darbībām ar personām, kuras atrodas ārstniecības iestādē, 
apcietinātajiem, ieslodzītajiem un personām, kuras ievietotas attiecīgajās 
iestādēs, izmantojot viņu atkarību; Vācijas KK 174.b§ - par seksuālām 
darbībām, kas saistītas ar dienesta stāvokļa izmantošanu, bet Šveices 
KK 193.pantā - par pamudināšanu izdarīt seksuālas darbības vai paciest 
tās, izmantojot cietušā grūto stāvokli vai atkarību. 

5.7.2. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību 

Šajā nodarījumu grupā vispirms varētu izdalīt noziedzīgus nodarījumus, 
kas ir saistīti ar seksuālu darbību veicināšanu un izmantošanu. 

Ta KL 164. pantā paredzēta atbildība par pilngadīgas personas 
piespiešanu nodarboties ar prostitūciju un par šādas personas 
iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi izmantojot tās uzticēšanos vai ar 
viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības 
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stāvokli. Atbildība tiek pastiprināta, ja persona pamudina vai piespiež 
nodarboties ar prostitūciju nepilngadīgu vai mazgadīgu personu vai 
nodod telpas šādām personām prostitūcijai. 

Vācijas KK 18().a§ noteikta atbildība tam, kurš profesionāli uztur vai vada 
iestādi, kurā cilvēki nodarbojas ar prostitūciju un kurā viņi atrodas 
personiskā vai materiālā atkarībā, bet nodarbošanās ar prostitūciju tiek 
atbalstīta ar tādiem līdzekļiem, kas ir vairāk nekā tikai nodrošināšana ar 
mājokli, pajumti vai atrašanās vietu un ar to saistīto parasto papildu 
pakalpojumu sniegšana. Šajā paragrāfā paredzēts sods arī tādai personai, 
kura nodarbošanās veidā nodod astoņpadsmit gadu vecumu nesasniegušai 
personai dzīvokli, dod pajumti vai atrašanās vietu, lai tā nodarbotos ar 
prostitūciju, vai tur citu personu, kurai viņš nodevis dzīvokli prostitūcijai, 
vai ekspluatē viņu sakarā ar nodarbošanos ar prostitūciju. 

Šveices KK 195.pantā tāpat paredzēta personas atbildība par nodarbo
šanās ar prostitūciju atbalstīšanu, kas izpaužas kā nepilngadīgas perso
nas pamudināšana nodarboties ar prostitūciju; personas pamudināšana 
nodarboties ar prostitūciju, izmantojot viņas atkarību vai mantisko 
stāvokli; personas, kura nodarbojas ar prostitūciju, rīcības brīvības un 
interešu pārkāpšana, uzraugot viņas nodarbošanos vai nosakot 
nodarbošanās ar prostitūciju vietu, laiku, apjomu un citus apstākļus; 
personas piespiešana turpināt nodarboties ar prostitūciju. Savukārt 
saskaņā ar Austrijas KK 215.§ sodāms tas, kurš pamudina citu personu 
profesionāli nodarboties ar prostitūciju. 

Visos salīdzināmajos krimināllikumos, izņemot Šveices KK, ir noteikta 
atbildība par sutenerismu, kas saskaņā ar KL 165.pantu izpaužas kā 
tādas personas izmantošana iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar 
prostitūciju. Sutencrisms atzīstams par izdarītu pastiprinošos apstākļos, 
ja ar to nodarbojas personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai arī 
tas izdarīts attiecībā uz nepilngadīgām vai mazgadīgām personām. 

Vācijas KK 181.a§ sutenerisma izpausmes aprakstītas plašāk, norādot, 
ka suteners ekspluatē personiskiem mērķiem citu personu, kura 
nodarbojas ar prostitūciju, vai seko citas personas izdarāmajām seksuā
lajām darbībām ar nolūku saņemt mantisku labumu, nosaka vietu, laiku, 
ilgumu un citus apstākļus, kas saistīti ar nodarbošanos ar prostitūciju 
un, ņemot to vērā, uztur ar viņu tādas attiecības, kas iziet ārpus 
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vienreizēja gadījuma robežām. Sutcnerismam pielīdzināta arī tādas 
personas rīcība, kura nodarbošanās veidā veicina citas personas 
nodarbošanos ar prostitūciju, veicot starpniecību seksuālos sakaros. 

Līdzīgi arī Austrijas KK 216.§ noteikts, ka par sutenerismu sodāma 
persona, kura ar nolūku radīt sev pastāvīgu ienākumu no citas perso
nas profesionālas nodarbošanās ar prostitūciju, izmanto šo personu, 
ekspluatē viņu, iebiedē viņu, nosaka viņai netiklu darbību realizēšanas 
noteikumus vai vienlaikus izmanto vairākas tādas personas. Atbildība 
par sutenerismu pastiprināta, ja persona ar to nodarbojas kā bandas 
locekle. 

Analizējamos krimināllikumos īpaši aktualizēta atbildība par cilvēku 
tirdzniecību seksuālas ekspluatācijas nolūkā. 

Jau iepriekš tika analizēts KL Sevišķās daļas nodaļā "Noziedzīgi 
nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu" ietvertais 154'.pants, 
kas paredz atbildību par cilvēku tirdzniecību, tostarp arī ar nolūku 
iesaistīt personu prostitūcijā vai cita veida seksuālā izmantošanā. 
Savukārt par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību KL 1651.pantā atzīta 
personas nosūtīšana artās piekrišanu uz ārvalsti seksuālai izmantošanai, 
ar ko, kā skaidrots KL 1652.pantā, jāsaprot jebkāda rīcība, kas veicina 
legālu vai nelegālu izbraukšanu no valsts vai iebraukšanu valstī, tranzītu 
vai uzturēšanos ārvalstī. Nodarījums atzīstams par izdarītu pastiprinošos 
apstākļos, ja iepriekš minētās darbības izdarītas iedzīvošanās nolūkā, 
attiecībā uz mazgadīgo vai nepilngadīgo, vai ja tās izdarījusi organizēta 
grupa. 

Atbilstoši Šveices KK 196.pantā noteiktajam, pie atbildības par cilvēku 
tirdzniecību saucams tas, kurš ar to nodarbojas, lai sekmētu cita cilvēka 
netiklas darbības. Saskaņā ar šo pantu pie atbildības persona saucama 
arī par iestādes cilvēku tirdzniecībai izveidošanu. 

Saskaņā ar Austrijas KK 217.§ par cilvēku tirdzniecību pie atbildības 
saucams ikviens, kurš pārved personu, pat ja viņa jau profesionāli 
nodarbojas ar prostitūciju, nodarbei ar prostitūciju uz citu valsti, bet ne 
uz to, kuras pilsonība viņai ir vai kurā atrodas viņas ierastā atrašanās 
vieta, vai arī vervē viņu šādā nolūkā. Ja personas darbībai ir 
nodarbošanās raksturs, sods ir bargāks. Šajā paragrāfā noteikta arī tādas 
personas atbildība, kura iepriekš minēto personu ar nodomu, ka viņa 
tur nodarbosies ar prostitūciju, maldinot viņu par šo nodomu, pamudina 
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doties uz ārvalsti, bet ne uz to, kuras pilsonība viņai ir vai kurā atrodas 
viņas ierastā atrašanās vieta, vai piespiež viņu ar spēku vai draudiem 
vai nogādā šo personu citā valstī, pielietojot spēku vai izmantojot viņas 
maldus par īsto nodomu. 

Kā jau minēts, Vācijas KK 232.§ nosaka, ka par cilvēku tirdzniecību 
seksuālās ekspluatācijas nolūkā sodāms tas, kurš, izmantojot citas per
sonas piespiedu vai bezpalīdzības stāvokli, kas saistīts ar tās uzturēšanos 
svešā valstī, pamudina viņu sākt nodarboties ar prostitūciju vai turpināt 
nodarboties ar to, kā arī tas, kurš iespaido citu personu, lai, zinot par 
viņas grūto stāvokli vai bezpalīdzību, kas saistīta ar uzturēšanos svešā 
valstī, pamudinātu viņu uz seksuālām darbībām, kuras tai jāveic ar trešo 
personu vai trešās personas klātbūtnē, vai pieļauj, ka trešā persona izdara 
to ar viņu. Bargāks sods paredzēts, ja: 1) cietušais no nozieguma ir bērns; 
2) vainīgais nodarījuma gaitā nežēlīgi izturas pret cietušo vai apdraud 
viņa dzīvību; 3) vainīgais pamudina citu personu uz nodarbošanos ar 
prostitūciju vai tās turpināšanu ar viltu, pielietojot vardarbību vai 
vardarbības piedraudējumu; 4) vainīgais ar vardarbību, vardarbības 
piedraudējumu vai ar viltu iegūst citu personu, lai viņu pamudinātu 
nodarboties ar prostitūciju vai turpināt to, vai veikt kādas iepriekš 
norādītās seksuālās darbības; 5) vainīgā rīcībai ir nodarbošanās raksturs 
vai viņš rīkojas kā tādas bandas loceklis, kas apvienojusies šo darbību 
veikšanai. 

Saistībā ar prostitūciju vēl minams KL 163.pants, kurā paredzēta 
atbildība par prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpšanu, ja tā 
izdarīta atkārtoti gada laikā, un līdzīga satura Vācijas KK 184.a§ 
"Nodarbošanās ar aizliegtu prostitūciju", kas izpaužas tīšā saskaņā ar 
tiesisko priekšrakstu noteikto aizliegumu noteiktās vietās nodarboties 
ar prostitūciju vispār vai noteiktā diennakts laikā pārkāpšanā, un Šveices 
KK 199.pants, kurā tāpat noteikta atbildība par kantona priekšrakstu 
pārkāpšanu par nodarbošanās ar prostitūciju vietu, laiku vai veidu un 
par brīdināšanu par prostitūciju pavadošajām darbībām. Bez tam Vācijas 
KK 184.b§ atsevišķi noteikta atbildība par nodarbošanos ar prostitūciju, 
kas nodara kaitējumu nepilngadīgajiem, proti, par nodarbošanos ar 
prostitūciju netālu no skolas vai citas vietas, kas paredzēta apmeklēšanai 
personām vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, mājā, kurā dzīvo perso
nas, kas jaunākas par astoņpadsmit gadiem, un tādā veidā, ka nodara 
jaunajiem cilvēkiem morālo kaitējumu. 
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Atsevišķi izdalāms atbildības regulējums par pornogrāfiska vai erotiska 
rakstura materiālu aprites noteikumu pārkāpšanu. 

Saskaņā ar KL 166.pantu noteikta atbildība par pornogrāfisku sacerējumu, 
iespiedizdevumu, attēlu, filmu, video un audio ierakstu vai citādu 
pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, 
publiskas demonstrēšanas, atskaņošanas, reklāmas noteikumu 
pārkāpšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā. Sods ir bargāks, ja tiek 
ievesti, izgatavoti, publiski demonstrēti, reklamēti vai citādi izplatīti 
pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiāli, kuros aprakstīta vai attēlota 
bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, 
nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība, kā arī, ja šādi materiāli 
tiek glabāti tādā pašā nolūkā. Atbildība tāpat ir pastiprināta, ja 
pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) 
tiek iesaistīts vai izmantots mazgadīgais vai nepilngadīgais. 

Arī citu valstu likumdevējs ir atzinis par sodāmām līdzīgas darbības ar 
pornogrāfiska rakstura materiāliem, tikai ar to atšķirību, ka saskaņā ar 
Šveices KK 197.pantu ir sodāma pornogrāfiska rakstura materiālu 
izplatīšana normā norādītajā veidā, piemēram, rādīšana, piedāvāšana 
personām, kuras ir jaunākas par sešpadsmit gadiem, bet Vācijas KK 
184.§ - par pornogrāfiska rakstura materiālu izplatīšanu tādās vietās 
un tādā veidā, ka tie kļūst pieejami personām, kuras jaunākas par 
astoņpadsmit gadiem. Savukārt Austrijas KK 207.a§ nosaka atbildību 
par tādu pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, kuros izmantoti 
mazgadīgie. 

Dažos krimināllikumos ietverti nodarījumi, kurus varētu vērtēt kā 
vispārēja rakstura noziedzīgus nodarījumus pret tikumību. Tā, 
piemēram, Vācijas KK 183.§ un Šveices KK 194.pantā paredzēta 
atbildība par ekshibicionismu; Šveices KK 198.pantā - par seksuālu 
uzmākšanos, pārkāpjot sabiedrisko kārtību; Vācijas KK 183.a§ un 
Austrijas KK 218.§ - par publisku seksuālo darbību izdarīšanu vai 
apzinātu sabiedriskās morāles normu pārkāpšanu; Austrijas KK 219.§ 
- par publisku paziņošanu par netiklu darbību izdarīšanu un 220.a§ -
par pamudināšanu izdarīt netiklas darbības ar dzīvniekiem. Atzīmējams 
arī Austrijas KK 208.§, saskaņā ar kuru pie atbildības saucams ikviens, 
kurš veic darbības, kas var apdraudēt sešpadsmit gadu vecumu 
nesasniegušas personas tikumību, proti, tās morālo, garīgo attīstību vai 
veselību. 
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5.8. Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem 

Visos analizējamos krimināllikumos paredzēta atbildība par izvairīšanos 
no uzturēšanas, kaut arī tās izpausme un atbildības nosacījumi ir 
atšķirīgi. 

Tā saskaņā ar KL 170.pantu persona saucama pie atbildības par 
ļaunprātīgu izvairīšanos apgādāt un dot uzturu saviem vecākiem, 
vecvecākiem, bērniem, mazbērniem un citām personām, ja tāds 
pienākums uzlikts ar tiesas spriedumu vai tiesneša lēmumu. Arī atbilstoši 
Šveices KK 217.pantam sodāms tas, kurš nepilda savus tiesiskos ģimenes 
uzturēšanas vai materiālas atbalstīšanas pienākumus, kaut viņam tam 
ir līdzekļi un viņš var ar tiem rīkoties. 

Savukārt Austrijas KK 198.§ un Vācijas KK 170.§ atbildība par 
izvairīšanos no likumā noteiktā pienākuma uzturēt tiek saistīta ar per
sonas, kurai ir tiesības uz uzturēšanu, dzīves līmeņa apdraudēšanu vai 
iespējamo apdraudēšanu bez citu palīdzības. Austrijas KK ir ietverta 
norāde uz rupju savu uzturēšanas pienākumu pārkāpšanu, kura ir īpaši 
tad, ja persona neko nedara, lai iegūtu darbu, kas ļautu pildīt savu 
pienākumu. Vācijas likumdevējs īpaši atrunājis atbildību par pienākuma 
nepildīšanu uzturēt grūtnieci, materiālās palīdzības liegšanu saistot ar 
grūtniecības pārtraukšanu. 

Analizējamos krimināllikumos, lai arī nedaudz atšķirīgi, risināts 
jautājums par aizbildņu un aizgādņu atbildību. KL 171.pantā noteikta 
atbildība par aizbildnības vai aizgādnības izmantošanu, kaitējot aizbilsta
majam vai aizgādnībā esošajam. Saskaņā ar Šveices KK 219.pantu pie 
atbildības saucams tas, kurš pārkāpj savus nepilngadīgas personas 
aizbildnības vai audzināšanas pienākumus vai nevērīgi izturas pret tiem 
un līdz ar to rada draudus viņas fiziskajai vai garīgajai attīstībai. Vācijas 
likumdevējs KK 171.§ nosaka sodu tam, kurš rupji pārkāpj savu 
aizbildnības vai audzināšanas pienākumu pret personu, kas nav 
sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, un tādējādi izraisa briesmas, ka 
tas nodarīs kaitējumu aizbilstamā fiziskajai vai garīgajai attīstībai, 
novedīs viņu līdz kriminālam dzīvesveidam vai nodarbei ar prostitūciju. 
Savukārt Austrijas KK 199.§ runāts par personas izdarītu rupju tam 
saskaņā ar likumu uzlikto nepilngadīgā aizbildnības, audzināšanas vai 
uzraudzības pienākumu pārkāpšanu, tādējādi, kaut arī aiz nolaidības, 
sekmējot viņa palikšanu bez uzraudzības. 
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KL 167.pantā un Austrijas KK 200.§ paredzēta atbildība par bērna 
samainīšanu, taču KL norādīts, ka tiek samainīts jaundzimušais, kā arī 
pastiprināta atbildība, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā. 

Līdzība saskatāma ari KL 168.pantā, Austrijas KK 195.§ un Šveices KK 
220.pantā, kuros ir paredzēta atbildība par nepilngadīgas personas, kura 
ir vecāku vai aizbildnības varā, atšķiršanu vai atteikšanos atgriezt 
nepilngadīgo. 

Tikai KL ir noteikta atbildība par adopcijas noslēpuma pārkāpšanu 
(169.pants), nepilngadīgā iesaistīšanu noziedzīgā nodarī jumā 
(172.pants) un nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim un 
iesaistīšanu nemedicīniskā ārstniecības un citu līdzekļu lietošanā, kas 
izraisa apreibumu (173.pants). 

Savukārt salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos ir ietvertas tādas 
normas, kuras nav pazīstamas mūsu valsts Krimināllikumam. Ta, 
piemēram, Austrijas KK 211.§, kas gan klasificēts kā noziedzīgs 
nodarījums pret tikumību, Vācijas KK 173.§ un Šveices KK 213.pantā 
ir paredzēta atbildība par inccstu; Austrijas KK 192.§, Vācijas KK 172.§ 
un Šveices KK 215.pants nosaka sodu tam, kurš slēdz jaunu laulību, jau 
atrodoties laulībā, vai slēdz laulību ar personu, kura jau atrodas laulībā; 
saskaņā ar Austrijas KK 192.§ sodāms tas, kurš, stājoties laulībā, noklusē 
otrajai pusei par faktiem, kas padara laulību par spēkā neesošu vai 
piespiež citu personu stāties laulībā, noklusējot par tādiem faktiem, bet 
Vācijas KK 169.§ paredz personas atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu 
par civilstāvokli. 
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6. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 

6.1. Mantas nolaupīšana 

Kā viens no mantas nolaupīšanas veidiem ir minama zādzība, ar kuru 
saskaņā ar KL 175.pantu saprot svešas kustamas mantas slepenu vai 
atklātu nolaupīšanu. Pārējo valstu krimināllikumos (Austrijas KK 127.§, 
Vācijas KK 242.§ un Šveices KK 139.pantā) norāde uz mantas 
nolaupīšanas slepenību vai atklātību nav ietverta, bet likumdevējs ir 
akcentējis, ka sveša kustama manta tiek paņemta, lai, to piesavinoties, 
gūtu labumu sev vai trešajai personai. 

Zādzības kvalificētais sastāvs KL un Šveices KK ietverts jau minētajos 
likuma pantos, bet Austrijas KK un Vācijas KK ir izveidotas vairākas 
patstāvīgas normas (atbilstoši 128.-131.§ un 243.-244.a§), kuros 
uzskaitītas zādzības kvalificējošās pazīmes. 

Tā saskaņā ar Austrijas KK 128.§ par smagu zādzību un saskaņā ar 
Vācijas KK 243.§ par īpaši smagu zādzības gadījumu tiek atzīta mantas 
nolaupīšana, kas izdarīta, izmantojot vispārējā posta apstākļus vai cita 
cilvēka bezpalīdzības stāvokli, zādzība no baznīcas vai citas telpas, kura 
kalpo reliģisko rituālu izdarīšanai, kā arī lietas ar vispāratzītu zinātnisku, 
mākslas vai kultūras vērtību, kas atrodas vispārpieejamā kolekcijā vai 
tiek eksponēta publiski, zādzība. Par īpaši smagu zādzības gadījumu 
Vācijas likumdevējs atzinis arī zādzību ar nelikumīgu iekļūšanu telpā 
un no glabātavas, bet Austrijas likumdevējs KK 129.§ bez tam arī zādzību 
no transportlīdzekļa, kas atbilst KL 175.panta trešajā daļā paredzētajai 
kvalificējošai pazīmei. Atbildība par zādzību ar iekļūšanu mājoklī un 
bargāks sods noteikts Vācijas KK 244.§. 

Tikai KL ir paredzēta pastiprināta atbildība par atkārtotu zādzību, bet 
Austrijas KK 130.§, Vācijas KK 243.§ un Šveices KK 139.pantā kā 
kvalificējoša pazīme ir minēta zādzības izdarīšana nodarbošanās veidā. 
Atbildība atkarībā no nolaupītā apmēra diferencēta KL 175.pantā (liels 
apmērs) un 180.pantā (neliels apmērs), bet Austrijas KK 128.§ lietas, 
kuras vērtība pārsniedz 2000 eiro, nolaupīšana klasificēta kā smaga 
zādzība, pastiprinot atbildību, ja nolaupītās mantas vērtība pārsniedz 
40 000 eiro. Šveices KK ir ietverta vispārīga norma - 172.ter pants, kurā 
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paredzēts mīkstāks sods tam, kura nodarījums vērsts tikai pret 
maznozīmīgu mantisku vērtību vai uz maznozīmīga kaitējuma nodarī
šanu ar atrunu, ka šī norma netiek piemērota kvalificētas zādzības, 
laupīšanas un izspiešanas gadījumā, kas pēc būtības atbilst KL 180.pantā 
noteiktajam saistībā ar mantas nolaupīšanu nelielā apmērā. 

Ja KL 175.panta ceturtajā daļā dots visai plašs priekšmetu uzskaitījums 
- narkotiskas, psihotropas, stipri iedarbīgas, indīgas, radioaktīvas vielas, 
sprāgstvielas, šaujamieroči, munīcija, kuru zādzība veido sevišķi kvalifi
cētu sastāvu, vēl tikai Vācijas KK 243.pantā kā īpaši smags zādzības 
gadījums minēta personiskā šaujamieroča, kura iegādāšanai nepiecie
šama speciāla atļauja, ložmetēja, automātiskās vai pusautomātiskās 
šautenes, kaujas ieroča vai sprāgstvielas zādzība. 

Kā vēl viena zādzības kvalificējoša pazīme analizējamos krimināllikumos 
ir tās izdarīšana dalībā. KL ir minēta gan zādzības izdarīšana personu 
grupā pēc iepriekšējas vienošanās, gan organizētā grupā, Austrijas 
likumdevējs KK 130.§ runā par zādzību, ko persona izdarījusi kā 
noziedzīgas apvienības locekle, saskaņā ar Vācijas KK 244.§ un Šveices 
KK 139.pantu persona sodāma bargāk, ja viņa izdarījusi zādzību, būdama 
tādas bandas locekle, kas organizēta pastāvīgai zādzību un laupīšanu 
izdarīšanai. 

Analizējamos ārvalstu krimināllikumos ir iekļauta vēl viena kvalificējoša 
pazīme, kura, esot zināmiem nosacījumiem, saskaņā ar KL jau norādītu 
uz laupīšanas sastāvu. Tā Austrijas KK 129.§, Vācijas KK 244.§ un Šveices 
KK 139.pantā ir norādīts uz ieroča vai cita rīka esamību, lai zādzības 
laikā nepieļautu personas pretošanos vai novērstu to. 

Svešas kustamas mantas nolaupīšana saskaņā ar KL 176.pantu, Austrijas 
KK 142.§, Vācijas KK 249.§ un Šveices KK 140.pantu tiek atzīta par 
laupīšanu, ja tā ir saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu. 
Vienīgi var piezīmēt, ka Šveices KK tiek lietota nevis norāde uz mantas 
nolaupīšanu vai paņemšanu, bet gan uz tās zādzību, pielietojot vardar
bību pret personu vai draudus nodarīt kaitējumu dzīvībai vai veselībai, 
vēl papildus norādot, ka par laupīšanu uzskatāma ari mantas zādzība 
pēc tam, kad pārvarēta cietušā pretestība. Savukārt Austrijas KK speciāli 
izdalīts gadījums, kad laupīšana nav saistīta ar būtiskas vardarbības 
pielietošanu un tiek nolaupīta lieta ar nelielu vērtību, ja nodarījums 
izraisījis tikai nenozīmīgas sekas un nav smagas laupīšanas pazīmju. 
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Vācijas KK 252.§, Austrijas KK 131 .§ un Šveices KK 140.pantā speciāli 
atrunāta situācija, kad zādzība pāraug laupīšanā, un kuros paredzēta 
tādas personas atbildība, kas, būdama pieķerta zādzības izdarīšanas 
vietā, pielieto pret citu personu vardarbību vai apdraud viņas dzīvību 
vai veselību, lai paņemto mantu paturētu sev vai citai personai, un kad 
vainīgais sodāms tāpat kā persona, kura izdarījusi laupīšanu, Austrijas 
KK pastiprinot atbildību, ja spēka pielietošana izraisījusi miesas 
bojājumus ar smagām ilgstošām sekām vai cilvēka nāvi. Lai ari KLšāda 
norāde nav iekļauta, krimināltiesību teorijā un tiesu praksē tādi gadījumi 
tāpat tiek atzīti par laupīšanu. 

Visos krimināllikumos atbildība par laupīšanu ir pastiprināta, ja 
vardarbības pielietošanas rezultātā cietušajam tiek nodarīts smags 
miesas bojājums, Austrijas KK 143.§ vēl bargāks sods ir noteikts 
gadījumā, ja spēka pielietošana ir izraisījusi miesas bojājumu ar smagām 
ilgstošām sekām. Vācijas un Šveices KK kā kvalificējoša pazīme izdalīta 
cietušā dzīvības apdraudēšana. 

Ja cietušais saistībā ar laupīšanu ticis tīši nonāvēts, KL atbildība par to 
paredzēta 117.panta 6.punktā, aplaupāmā nonāvēšana aiz neuzmanības 
kvalificējama kā laupīšana, kas izraisījusi smagas sekas, bet citas perso
nas nonāvēšana aiz neuzmanības veido laupīšanas un nonāvēšanas aiz 
neuzmanības kopību. Austrijas KK cilvēka nonāvēšana veido laupīšanas 
sevišķi kvalificētu sastāvu, bet Vācijas KK atbildība tam, kurš laupīšanas 
laikā vismaz aiz vieglprātības izraisījis cilvēka nāvi, paredzēta atsevišķā 
251.§. 

Vācijas un Šveices KK laupīšana atzīta par izdarītu pastiprinošos 
apstākļos arī tad, ja personai laupīšanas nolūkā bijis šaujamierocis vai 
cits bīstams ierocis, KL kvalificētu sastāvu veido šaujamieroča vai 
sprāgstvielas, bet Austrijas KK-ieroča lietošana. 

Lai arī nedaudz atšķirīgi, tomēr visos krimināllikumos tāpat, kā tas jau 
tika minēts, analizējot zādzību pastiprinošos apstākļos, atbildība ir 
pastiprināta par dalībā izdarītu laupīšanu. KL tā ir laupīšana personu 
grupā pēc iepriekšējas vienošanās un organizētā grupā, saskaņā ar 
Austrijas KK persona sodāma bargāk, ja viņa laupīšanu izdarījusi, 
būdama noziedzīgas apvienības locekle ar cita šādas apvienības locekļa 
atbalstu, bet saskaņā ar Vācijas KK un Šveices KK - būdama tādas 
bandas locekle, kas organizēta pastāvīgu laupīšanu un zādzību 
izdarīšanai. 
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Kā viens no mantas nolaupīšanas veidiem salīdzināmajos krimināl
likumos minēta arī piesavināšanās, kura KL 179.pantā definēta kā svešas 
mantas prettiesiska iegūšana vai izšķērdēšana, ja to izdarījusi persona, 
kurai šī manta uzticēta vai kuras pārziņā tā atradusies. Pārējos 
krimināllikumos piesavināšanās pazīmes ir noteiktas atšķirīgi. 

Tā, paredzot atbildību par mantas piesavināšanos, Vācijas KK 246.§ 
likumdevējs norādījis, ka sodāma persona, kura prettiesiski piesavinās 
sev vai citai personai svešu kustamu priekšmetu. Sods ir bargāks, ja 
lieta bijusi uzticēta personai. Austrijas KK 133.§ un Šveices KK 
138.pantā personai uzticētas svešas mantas piesavināšanās vai 
nelikumīga tās izmantošana savā vai trešo personu labā apzīmēta kā 
izšķērdēšana, sods par ko Austrijas KK noteikts atbilstoši bargāks, ja 
izšķērdēta manta, kuras vērtība pārsniedz 2000 un 40 000 eiro. Savukārt 
ar piesavināšanos saskaņā ar Austrijas KK 134.§ saprot gadījumus, kad 
persona ar nolūku prettiesiski iedzīvoties pati vai ļaut to izdarīt citai 
personai piesavinās vai nodod trešajai personai mantu, kuru viņa 
atradusi vai kas nonākusi viņas valdījumā kļūdaini vai kādā citādā veidā 
bez viņas dalības, tāpat diferencējot atbildību atkarībā no piesavinātās 
mantas vērtības. Šveices KK 137.pantā svešas kustamas mantas 
piesavināšanās, lai nelikumīgi iedzīvotos pats vai, lai iedzīvotos cita 
persona, tiek apzīmēta kā nelikumīga iegūšana, atrunājot, ka gadījumā, 
ja persona atradusi mantu vai tā pārgājusi pie viņas pret tās gribu, vai ja 
viņa rīkojusies bez nolūka iedzīvoties, nodarījums tiek vajāts tikai pēc 
sūdzības. Tikai pēc sūdzības mantas piesavināšanās, tāpat kā 
izšķērdēšana un zādzība, tiek vajāta arī tad, ja persona ar savu rīcību 
nodarījusi zaudējumus radiniekam vai ģimenes loceklim. 

Tāda pati kārtība noteikta arī Vācijas KK 247.§, saskaņā ar kuru 
nodarījums vajājams tikai uz iesnieguma pamata, ja mantas zādzības 
vai piesavināšanās gadījumā cietušais ir radinieks, aizbildnis vai 
aizgādnis, vai ja cietušais dzīvo kopā ar personu, kura izdarījusi 
nodarījumu. Tāpat saskaņā ar Vācijas KK 248.a§ tiek vajāta lietu, kurām 
neliela vērtība, zādzība un piesavināšanās, izņemot tos gadījumus, kad 
kr iminālvajāšanas institūcijas, ņ e m o t vērā īpašu sabiedrības 
ieinteresētību, uzskata par vajadzīgu attiecīgās iestādes iejaukšanos. Arī 
Austrijas KK 141.§ noteikts, ka tikai pēc cietušā pilnvarojuma tiek vajāta 
persona, kura aiz trūkuma, nesaprātīguma vai kaisles apmierināšanai 
paņem no citas personas lietu ar nenozīmīgu vērtību, vai piesavinās to 
pati vai nodod trešajai personai. Ja saskaņā ar KL 180.pantu sods ir 

168 

6. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 

mazāk bargs par jebkuru zādzību, piesavināšanos vai krāpšanu nelielā 
apmērā, Austrijas KK mīkstāks sods par svešas mantas zādzību vai 
piesavināšanos paredzēts tikai KK 141.§ paragrāfā norādītajos gadīju
mos. Tepat arī norādīts, ka nav sodāma persona, kura izdarījusi tādu 
nodarījumu, kaitējot savam laulātajam, taisnās līnijas radiniekam, savam 
brālim vai māsai vai kaitējot citam radiniekam, tāpat kā nav sodāma 
zemes vai tās sastāvdaļu (kā augļkoku augļu, meža produktu, zaru) 
prettiesiska piesavināšanās nelielā apmērā. 

Krāpšanu Latvijas likumdevējs KL 177.pantā definē kā svešas mantas 
vai tiesību uz mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticību vai ar 
viltu. Salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos krāpšanas vispārīgais 
sastāvs satur norādi tikai uz viltu, ar kuru persona tiek maldināta. 

Ta Austrijas KK 146.§ noteikts, ka sodāms ikviens, kurš ar nolūku 
iedzīvoties pats vai ļaut iedzīvoties citam, izmantojot apkrāptā uzvedību, 
pamudina kādu, maldinot par faktiem, veikt darbību, pieļaut to vai 
atturēties no darbības, kas nodara kaitējumu šīs vai citas personas 
mantai. 

Līdzīgi arī Šveices KK 146.pantā norādīts, ka par krāpšanas izdarīšanu 
sodāms tas, kurš ar nolūku nelikumīgi iedzīvoties vai ļaut iedzīvoties 
citam maldina kādu ar viltu, apgalvojot faktus vai noslēpjot tos, vai ar 
viltu nostiprina viņa maldīšanos un tādā veidā pamudina maldināto 
personu uz uzvedību, kuras rezultātā viņa nodara kaitējumu sev vai citai 
personai. 

Ari saskaņā ar Vācijas KK 263.§ krāpšanu izdara tas, kurš ar nolūku 
prettiesiski iegūt sev vai trešajai personai mantisku labumu nodara 
kaitējumu trešās personas mantai ar to, ka maldina vai uztur šos maldus, 
apgalvojot apzināti nepatiesus faktus vai sagrozot tos, vai slēpjot patiesos 
faktus. Atbildība par krāpšanu, kas saistīta ar uzticības izmantošanu, 
šajos krimināllikumos noteikta patstāvīgās normās, tāpat klasificējot 
šos nodarījumus kā noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu. Vairāki tādi 
nodarījumi ietverti arī KL, atzīstot tos galvenokārt par noziedzīgiem 
nodarījumiem tautsaimniecībā, tāpēc tie ari tiks analizēti attiecīgajā 
darba sadaļā. 

Krāpšanas kvalificējošās pazīmes ir atšķirīgas un kā kopēju pazīmi var 
minēt tikai nodarījuma apmēru, kas KL apzīmēts kā liels apmērs, bet 
saskaņā ar Austrijas KK 147.§ veido smagu krāpšanu, ja ar to nodarīts 
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zaudējums, kas pārsniedz 2000 eiro, bet sods ir bargāks, ja zaudējums 
pārsniedz 40 000 eiro. Atbilstīgi Vācijas KK krāpšanas gadījums 
atzīstams par īpaši smagu, ja ar to nodarīts kaitējums lielā apmērā vai 
persona, pastāvīgi izdarot krāpšanu, rīkojusies ar nolūku pakļaut 
mantiska kaitējuma nodarīšanas briesmām lielu cilvēku skaitu. 

Šveices KK 146.pantā ir minēta tikai viena kvalificējoša pazīme -
krāpšanai ir nodarbošanās raksturs, kas ietverta arī Austrijas KK 
atsevišķā normā, 148.§ bez nodarbošanās rakstura norādot arī uz smagas 
krāpšanas (krāpšana, kas izdarīta 147.§ norādītajos pastiprinošajos 
apstākļos) izdarīšanu atkārtoti ar nolūku iegūt pastāvīgus ienākumus. 
Jāpiezīmē, ka šādi formulētā kvalificējošā pazīme atšķiras no KL 
177.pantā ietvertās krāpšanas atkārtotības. Vācijas KK nodarbošanās 
raksturs kā kvalificējoša pazīme norādīta tikai tad, ja persona darbojas 
kā bandas locekle. 

Krāpšana saskaņā ar Austrijas KK tiek atzīta par smagu arī tad, ja cietušā 
maldināšanai tiek izmantoti viltoti vai falsificēti dokumenti, falsificētas 
vai viltotas ziņas, pierādīšanas līdzekļi vai nepareizi mēraparāti; 
nepareizi tiek novietotas zīmes robežas vai ūdens līmeņa apzīmēšanai, 
tās tiek pāivietotas, likvidētas vai padarītas neatpazīstamas; persona 
nepatiesi uzdod sevi par ierēdni. Savukārt īpaši smags krāpšanas 
gadījums saskaņā ar Vācijas KK 263.§ ir tad, ja persona 1) ar izdarīto 
krāpšanu nostāda citu personu grūtā ekonomiskā stāvoklī; 2) darbojas 
kā tādas bandas locekle, kas organizēta, lai pastāvīgi nodarbotos ar 
dokumentu viltošanu vai krāpšanu; 3) ļaunprātīgi izmanto savas 
pilnvaras vai savu amatpersonas stāvokli; 4) falsificē apdrošinātu 
nelaimes gadījumu pēc tam, kad viņa vai cita persona šajā nolūkā 
aizdedzina lietu ar ievērojamu vērtību, vai ar dedzināšanu pilnīgi vai 
daļēji to iznīcina, vai nogremdē kuģi vai uzsēdina to uz sēkļa. 

Austrijas KK 150.§ paredzēts mīkstāks sods tam, kurš izdara sīku 
krāpšanu aiz trūkuma, nodarot tikai neievērojamu zaudējumu, norādot, 
ka nodarījuma izdarītājs tādā gadījumā tiek vajāts tikai pēc cietušā 
pilnvarojuma. Ja nodarījums izdarīts pret laulātā, taisnās līnijas 
radinieka, sava brāļa vai savas māsas vai cita radinieka interesēm, per
sona nav sodāma. 

Visos krimināllikumos, izņemot Šveices KK, reglamentēta atbildība par 
krāpšanu apdrošināšanā. Saskaņā ar KL 178.pantu šāds nodarījums 
objektīvi izpaužas kā savas mantas tīša iznīcināšana, bojāšana vai 
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slēpšana nolūkā saņemt apdrošinājuma summu. Līdzīgi kā KL, arī 
Vācijas KK 265.§ tiek noteikta atbildība par to, ka persona sabojā, 
iznīcina, slēpj vai nodod citai personai lietu, kas apdrošināta pret bojāeju, 
sabojāšanu, iznīcināšanu, nozaudēšanu vai zādzību, lai iegūtu sev vai 
trešajai personai labumu no tās apdrošināšanas. Savukārt Austrijas KK 
151.§ bez jau iepriekš KL un Vācijas KK minētā atbildība paredzēta arī 
par miesas bojājumu nodarīšanu sev vai citai personai, kaitējuma 
nodarīšanu veselībai vai tāda kaitējuma nodarīšanas mēģinājumu nolūkā 
saņemt apdrošinājuma atlīdzību. 

Bez jau analizētajiem krāpšanas gadījumiem ārvalstu krimināllikumos, 
kā jau bija minēts iepriekš, ietverti vēl vairāki citi ar krāpšanu saistīti 
noziedzīgi nodarījumi. 

Salīdzināmajos krimināllikumos ievietota norma, kuru var apzīmēt kā 
datorkrāpnieeību. 

Ta saskaņā ar KL 177'.pantu "Krāpšana automatizētā datu apstrādes 
sistēmā" šo noziedzīgo nodarījumu veido svešas mantas vai tiesību uz 
šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšana, apzināti ievadot 
automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu 
tās resursu darbību. Kā nodarījuma kvalificējošās pazīmes minēta tā 
atkārtota izdarīšana, izdarīšana personu grupā pēc iepriekšējas 
vienošanās vai lielā apmērā. 

Atbilstoši Vācijas KK 263.a§ pie atbildības saucama persona, kura rīkojas 
ar nolūku prettiesisku iegūt mantisku labumu sev vai trešajai personai 
un, iedarbojoties uz automatizētās datu apstrādes rezultātiem, sastādot 
nepareizas programmas, izmantojot nepareizus vai nepilnus datus, 
prettiesiski izmantojot datus vai kā citādi prettiesisku iedarbojoties, 
nodara kaitējumu citas personas īpašumam. 

Līdzīgi arī Austrijas KK 148.a§ paredzēta atbildība ikvienam, kurš ar 
nolūku iedzīvoties pats vai ļaut iedzīvoties trešajai personai nodara 
kaitējumu citas personas īpašumam tādējādi, ka izmaina aizsargātas datu 
apstrādes rezultātus, rada programmas, ievada, izmaina, iznīcina vai 
slēpj datus vai citādā veidā ietekmē datu apstrādes rezultātus. 
Nodarījuma kvalificējošās pazīmes šajā gadījumā ir nodarbošanās 
raksturs, zaudējums, kas pārsniedz 2000 eiro un 40 000 eiro. 
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Šveices KK 147.pantā atbildība par krāpniecisku ļaunprātību attiecībā 
uz datu apstrādāšanas iekārtu tāpat ir saistīta ar iedarbošanos uz datu 
apstrādes vai nodošanas procesu, izmantojot nepareizus, nepilnīgus vai 
prettiesiskus datus vai iedarbojoties citādā veidā. Atbildība iestājas, ja 
tādējādi mantiskā kaitējuma iestāšanās citam tiek atlikta vai tieši tiek 
slēpts kaitējuma iestāšanās laiks, bet vainīgā nolūks ir iedzīvoties pašam 
vai ļaut iedzīvoties citam. Kvalificēto sastāvu veido nodarbošanās 
raksturs. KK 150.bis pantā noteikta atbildība par priekšmetu, kas 
paredzēti nelikumīgai kodēto materiālu atšifrēšanai, izgatavošanu un 
laišanu apgrozībā. 

Vācijas KK 264.a§ kā atsevišķs krāpšanas veids izdalīta krāpšana, izdarot 
kapitālieguldījumus, par ko sodāms tas, kurš sakarā ar vērts-papīru 
pārdošanu, pirmpirkuma tiesībām uz jaunām akcijām vai to daļu, kas 
var tikt saņemta no piedalīšanās uzņēmuma darbībā, vai sakarā ar 
priekšlikumu par ieguldījumu palielināšanu daļā rada lielam cilvēku 
skaitam nepareizu priekšstatu parlabumu no ieguldījumiem vai noklusē 
prospektos, iesniegumos vai apskatos par ieguldījuma nelabvēlīgajiem 
faktiem, kas ir svarīgi lēmumam par tādu iegādāšanos vai ieguldījumu. 

Par krāpšanu atzīts arī Vācijas KK 266.a§ paredzētais darba devēja 
nodarījums, kurš slēpj no inkasācijas darbinieku iemaksas sociālajai 
nodrošināšanai vai Federālajai darba ministrijai, citādā veidā slēpj no 
darbinieka viņa darba algas daļas, kuras viņam jāizmaksā par darbinieku 
citai personai, taču šīs daļas neizmaksā un neko nedara, lai informētu 
darbinieku ne vēlāk kā izmaksas termiņā vai pēc tā beigām par 
maksājumu neizdarīšanu citām personām. Darba devēja atbildība par 
ļaunprātībām ar ieturējumiem no darba algas noteikta arī Šveices KK 
159.pantā, paredzot sodu darba devējam, kurš pārkāpj pienākumu 
izmantot ieturējumus no darba algas, kas saistīti ar nodokļiem, izmak
sām, prēmijām un apdrošināšanas iemaksām, vai citādā veidā pārkāpj 
pienākumus norēķinos ar darbiniekiem un ar to nodara zaudējumu viņu 
īpašumam. 

Savukārt Vācijas KK 266.b§ noteikta atbildība par iespēju ļaunprātīgu 
izmantošanu, ko personai sniedz čeks vai kredītkarte, tādējādi piespiežot 
kartes īpašnieku izdarīt izmaksu. Arī Šveices KK 148.pantā noteikta 
atbildība par ļaunprātīgu rīcību ar čeku kartēm un kredītkartēm, 
paredzot sodu tam, kurš, būdams maksātnespējīgs vai nevēloties maksāt, 
izmanto čeku karti vai kredītkarti vai citu tāda veida maksāšanas 
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dokumentu, ko viņam izsniegusi persona, kura sastādījusi dokumentu, 
lai saņemtu mantisku vērtību vai pakalpojumu un tādā veidā nodarītu 
mantisku kaitējumu šai personai. 

6.2. Citi mantkārīgi noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 

Visos salīdzināmos krimināllikumos ir paredzēta atbildība par izspie
šanu, kuras sastāva pazīmes plašāk ir noformulētas KL 183.pantā, 
nosakot, ka izspiešana ir pieprasījums bez tiesiska pamata atdot mantu 
vai tiesības uz mantu vai izdarīt kādas mantiska rakstura darbības, 
piedraudot ar vardarbību cietušajam vai viņa tuviniekiem, piedraudot 
izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo vai viņa tuviniekiem, piedraudot 
iznīcināt viņu mantu vai radīt viņiem citu būtisku kaitējumu. 

Austrijas KK 144.§, Vācijas KK 253.§ un Šveices KK 156.pantā izspiešana 
tiek definēta visai līdzīgi, saistot to ar spēka (kas saskaņā ar KL ir 
kvalificējoša pazīme) vai draudu pielietošanu (Austrijas KK tiek minēti 
bīstami draudi, Vācijas KK un Šveices KK - draudi ar nopietnu 
kaitējumu), lai piespiestu personu izdarīt darbību, pieļaut to vai 
atturēties no darbības, nodarot kaitējumu šīs personas mantai, bet 
saskaņā ar Vācijas un Šveices KK - arī citas personas mantai. Visos 
trijos krimināllikumos atbildība saistīta ar nosacījumu, ka vainīgais 
tādējādi ir vēlējies iedzīvoties pats vai ļaut tādu iespēju citai personai. 

KL atbildība par izspiešanu tāpat pastiprināta, ja to izdarījusi personu 
grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta, lietojot ieročus vai 
sprāgstošas vielas, bet atbildība par izspiešanu organizētā grupā noteikta 
atsevišķā 184.pantā, saskaņā ar kuru sodāma organizētas grupas 
izveidošana un piedalīšanās tajā izspiešanas nolūkā, nosakot bargāku 
sodu tad, ja izspiešana organizētas grupas sastāvā izdarīta, lietojot 
vardarbību vai draudus, ieročus vai sprāgstošas vielas, kā arī tad, ja 
uzspiešana izraisījusi smagas sekas. 

Vācijas likumdevējs par īpaši smagu izspiešanas gadījumu atzinis 
nodarījuma izdarīšanu nodarbošanās veidā un izspiešanu, ja persona 
darbojas kā tādas bandas locekle, kas organizēta pastāvīgai izspiešanas 
izdarīšanai. Nodarbošanās raksturs un izspiešana, kas ilgstoši vērsta pret 
vienu un to pašu personu, kā kvalificējoša pazīme minēta arī Šveices 
KK un Austrijas KK, saskaņā ar kura 145.§ izspiešana atzīta par smagu 
arī tad, ja tā izdarīta, nostādot piespiežamo vai citu personu, pret kuru 
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vērsts spēks vai bīstami draudi, uz ilgu laiku mokošā stāvoklī, vai ja 
nodarījums izraisījis šādas personas pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumu. 

Austrijas KK kā kvalificējošas pazīmes min ari atsevišķus draudu veidus, 
kas saskaņā ar KL daļēji aptvertos ar izspiešanas pamatsastāvu, 
piemēram, draudi nonāvēt, nodarīt ievērojamu sakropļojumu vai acīs 
krītošu izķēmojumu, nolaupīt personu, dedzināt, pielietot kodol
enerģiju, jonizējošu starojumu vai sprāgstvielas, iznīcināt eksistences 
ekonomisko pamatu vai graut cietušā sabiedrisko stāvokli. 

Šveices KK pastiprināta tādas personas atbildība, kura, veicot izspiešanu, 
draud ar briesmām daudzu personu dzīvībai vai ar smagu kaitējumu 
lietām ar lielu sabiedrisku nozīmi. Vācijas KK 255.§ un Šveices KK 
156.pantā konstruēts sastāvs, kuru var apzīmēt kā izspiešanu ar 
laupīšanas pazīmēm, kad likumdevējs noteicis, ja persona pret cietušo 
pielieto vardarbību vai draud ar reālām briesmām viņa dzīvībai un 
veselībai, viņa sodāma tāpat kā tas, kurš izdarījis laupīšanu. 

Analizējamā nodarījumu grupā ietverta ari elektroenerģijas, bet KL 
182.pantā arī siltumenerģijas, gāzes un telekomunikāciju pakalpojumu 
patvaļīga izmantošana, kura Šveices KK 142.pantā apzīmēta kā 
nelikumīga enerģijas lietošana, Austrijas KK 132.§ kā elektroenerģijas 
zādzība, bet Vācijas KK 248.c§ - kā elektriskās enerģijas nolaupīšana. 
Saskaņā ar KL nodarījums sodāms tikai tad, ja ar to radīts būtisks kaitē
jums, Austrijas KK atbildība pastiprināta, ņemot vērā nolaupītās 
elektroenerģijas vērtību - 2000 vai 40 000 eiro, bet Vācijas KK kā 
kvalificējoša pazīme minēts nolūks nodarīt kaitējumu citai personai, 

Šveices KK 141.bis pants nosaka personas atbildību par mantisku 
vērtību, kuras pie viņas nonākušas pret tās gribu, nelikumīgu izmanto
šanu savā vai citu personu labā, bet KK 143.pantā paredzēta atbildība 
par prettiesisku elektroniskā vai citādā veidā savāktu vai nodotu datu, 
kas viņam nav paredzēti un ir īpaši aizsargāti pret prettiesisku piekļūšanu 
tiem, iegūšanu ar nolūku iedzīvoties pašam vai ļaut iedzīvoties citam. 

Saskaņā ar Austrijas KK 149.§ sodāma persona, kura iegūst labumu no 
tā, ka nenomaksā noteikto naudas summu, izmantojot publiskiem 
mērķiem kalpojošas iestādes aizbildniecību, vai iegūst iespēju rīkot izrādi, 
izstādi vai citādu pasākumu vai organizēt to, izmantojot kļūdu faktos, kā 
arī tāda persona, kura iegūst sev vai citai personai labumu, saņemot preci 
no automāta un neatlīdzinot to ar attiecīgo naudas summu. 
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Par pakalpojumu iegūšanu ar viltu atbildība paredzēta ari Vācijas KK 
265.a§, saskaņā ar kuru persona sodāma par to, ka viņa ar viltu, 
nesamaksājot attiecīgo summu, izmanto automāta vai telekomunikāciju 
tīkla pakalpojumus vai braucienu transportā, vai iekļūst kādā uzņēmumā 
vai iestādē, un Šveices KK 150.pantā, paredzot atbildību tam, kurš bez 
samaksas saņem pakalpojumus, zinot, ka tie ir par maksu, proti, ja viņš 
tādā veidā izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, apmeklē ekskursiju, 
muzeju, izstādi vai citu līdzīgu pasākumu, pieprasa pakalpojumu, kuru 
sniedz datu apstrādāšanas iestāde vai automāts. Savukārt saskaņā ar 
Šveices KK 149.pantu sodāms tas, kurš apmetas viesnīcā, pasūta ēdienu 
un dzērienus vai saņem citus pakalpojumus un neapmaksā tos. 

6.3. Mantas iznīcināšana un bojāšana 

Atbildība par svešas mantas iznīcināšanu un bojāšanu ietverta visos 
salīdzināmajos krimināllikumos, taču ar to atšķirību, ka KLtā diferen
cēta atkarībā no vainas formas. 

'lā KL 185.pantā paredzēta atbildība par tīšu svešas mantas iznīcināšanu 
vai bojāšanu neatkarīgi no kādiem nosacījumiem, bet 186.pantā - par 
mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, ja tas izdarīts, 
nevērīgi rīkojoties ar uguni vai citādā vispārbīstamā veidā, kas ir tīšas 
mantas iznīcināšanas vai bojāšanas kvalificējoša pazīme. Abos šajos 
pantos kā noziedzīgā nodarījuma kvalificējoša pazīme tāpat minēta 
cilvēka nāve vai citas smagas sekas, bet KL 185.pantā - arī liela materiāla 
zaudējuma nodarīšana. 

Atšķirībā no citiem krimināllikumiem, KL atsevišķi - 187.pantā noteikta 
atbildība par elektrotīklu, siltumtīklu un maģistrālo gāzes, naftas un 
naftas produktu vadu tīšu iznīcināšanu un bojāšanu, 188.pantā - par 
augsta spiediena maģistrālo gāzes, naftas vai naftas produktu vadu un 
to iekārtu iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, atbildību abos 
gadījumos pastiprinot, ja šādu darbību rezultātā iestājusies cilvēka nāve, 
vai ja tās izraisījušas avāriju, katastrofu vai citas smagas sekas. 

Vācijas KK 303.§ veidots tikai pamatsastāvs, nosakot atbildību tam, kurš 
prettiesiski sabojā vai iznīcina svešu mantu. Saskaņā ar Šveices KK 
144.pantu mantas, kura atrodas svešā īpašumā, ar kuru rīkojas cits vai 
kura atrodas citas personas valdījumā, sabojāšana, iznīcināšana vai 
padarīšana par neizmantojamu sodāma pēc sūdzības, bet, ja persona 
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veic šīs darbības cilvēku pulcēšanās vietā vai ar tām nodarījusi lielu 
kaitējumu, kas ir šā nodarījuma kvalificējošās pazīmes, nodarījumu vajā 
attiecīgā institūcija oficiāli. 

Visplašākais kvalificējošo pazīmju klāsts ir ietverts Austrijas KK 126.§, 
saskaņā ar kuru nodarījums atzīstams par izdarītu pastiprinošos 
apstākļos, ja ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nodarīts zaudējums, 
kas pārsniedz vai nu 2000 vai 40 000 eiro, vai arī iznīcināti, bojāti, 
izķēmoti vai padarīti par nederīgiem likumā speciāli norādītie priekš
meti - kulta priekšmeti; apbedīšanas vietas un tur esošie priekšmeti; 
sabiedrisks piemineklis vai priekšmets, kas tiek aizsargāts kā piemineklis; 
lietas ar vispāratzītu zinātnisku, folkloras, māksliniecisku vai vēsturisku 
vērtību, kuras atrodas vispārpieejamā kolekcijā vai sabiedriskā vietā; 
iekārtas un ierīces, kas kalpo sabiedriskajai drošībai, katastrofu 
novēršanai, iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni, apgais-mojumu, 
siltumu vai enerģiju, sabiedriskajam transportam; aizsardzības līdzeklim, 
iekārtai vai ierīcei, kura kalpo aizsardzībai no kara briesmām. Vācijas 
KK atbildība par sabiedriskā īpašuma priekšmetu iznīcināšanu vai 
bojāšanu paredzēta atsevišķā 304.§. 

Salīdzināmajos ārvalstu kriminālkodeksos par noziedzīgu nodarījumu 
pret īpašumu atzīta ari datu bojāšana, kas KL klasificēta kā nodarījums 
pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, 243.pantā nosakot 
atbildību gan par automatizētā datorsistēmā esošās informācijas 
neat ļautu grozīšanu, bojāšanu, iznīcināšanu, pasliktināšanu vai 
aizklāšanu, gan par apzināti nepatiesas informācijas ievadīšanu 
automatizētā sistēmā ar nosacījumu, ja ar to tiek bojāta vai iznīcināta 
aizsardzības sistēma vai radīts būtisks kaitējums. Panta otrajā daļā 
noteikta atbildība par automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības 
apzinātu traucēšanu, ievadot, pārnesot, bojājot, izdzēšot, pasliktinot, 
izmainot vai aizklājot informāciju, ja ar to tiek bojāta vai iznīcināta 
aizsardzības sistēma vai nodarīti zaudējumi lielos apmēros. Panta 
pirmajā un otrajā daļā ietvertās darbības tiek sodītas bargāk, ja: 1) tās 
izdarījusi organizēta grupa, 2) tās izdarītas mantkārīgos nolūkos, 3) tās 
izraisījušas smagas sekas, 4) tās vērstas pret valsts informācijas sistēmām. 

Savukārt saskaņā ar KL 244.pantu par sodāmām atzītas nelikumīgas 
darbības ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas 
ierīcēm, kas izpaužas kā tādas ierīces (arī datorprogrammas) neatļauta 
izgatavošana, pielāgošana izmantošanai, realizēšana, izplatīšana vai 
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glabāšana, kura paredzēta automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu 
ietekmēšanai nolūkā izdarīt noziedzīgu nodarījumu, pastiprinot 
atbildību, ja tas izraisījis smagas sekas. 

Šveices KK 144.bis pantā paredzētās datu bojāšanas objektīvo pusi veido 
elektroniskā vai citādā līdzīgā veidā savāktu vai nodotu datu prettiesiska 
izmainīšana, likvidēšana vai padarīšana par nelietojamiem, pastiprinot 
atbildību, ja izraisīts liels kaitējums. Tepat ari noteikta atbildība tam, 
kurš ražo, ieved, nodod apgrozībā, reklamē, piedāvā vai citādā veidā 
padara par pieejamām programmas vai vada to ražošanu, zinot vai 
pieļaujot, ka šīs programmas tiks izmantotas datu bojāšanai, sods par 
ko vat būt bargāks, ja tam ir nodarbošanās raksturs. 

Vācijas KK 303.a§ noteikta atbildība par datu prettiesisku anulēšanu, 
iznīcināšanu, padarīšanu par nederīgiem vai izmainīšanu, bet KK 303.b§ 
šādas darbības apzīmētas kā datorsabotāža, ja ar to tiek traucēta tādu 
datu apstrāde, kuriem ir būtiska nozīme svešam uzņēmumam, svešai 
firmai vai valsts institūcijai. Šajā paragrāfā noteikta arī atbildība par 
datu nesēju vai iekārtu datu apstrādei iznīcināšanu, sabojāšanu un 
padarīšanu par nederīgām. Nodarījums tiek vajāts pēc cietušā 
iesnieguma, izņemot gadījumus, kad kriminālvajāšanas institūcijas 
uzskatīs par nepieciešamu oficiālu iejaukšanos sakarā ar īpašu 
sabiedrisko interesi. Saistībā ar apskatāmajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem jāmin ari Austrijas KK 126.c§, kurā paredzēta atbildība 
par tādu datorprogrammu, kas izveidotas vai adaptētas, lai izdarītu 
prettiesisku iejaukšanos datorsistēmā, pārkāptu sakaru noslēpumu, 
pārtvertu datus noziedzīgos nolūkos, sabojātu datus vai datorsistēmas 
darbošanās spējas, izmantošanu. 

Līdzīgas datu bojāšanas objektīvās izpausmes minētas ari Austrijas KK 
126.a§, nosakot atbildību ikvienam, kurš nodara kaitējumu citam 
cilvēkam ar to, ka izmaina, izdzēš vai citādā veidā padara par nederīgiem 
vai iznīcina automātiski uzturamus, apstrādātus, nododamus vai 
pārsūtāmus datus, kurus viņš nedrīkst lietot vispār vai lietot patstāvīgi. 
Ari šajā gadījumā sods ir bargāks atkarībā no tā, vai datiem nodarītais 
zaudējums pārsniedz 2000 vai 40 000 eiro. Saskaņā ar KK 126.b§ sodāms 
tas, kurš, ievadot vai nododot datus, smagi sabojā tādas datorsistēmas 
darbošanās spējas, kuru viņam nav tiesību lietot vai kuru viņš var lietot, 
bet ne viens pats. 
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Vācijas KK atsevišķā 305.§ noteikta atbildība par būvju - ēku, kuģu, 
tiltu, aizsprostu, izbūvēto ielu, dzelzceļu vai citu būvju, kas atrodas svešā 
īpašumā, prettiesisku pilnīgu vai daļēju sagraušanu, 306.a§ - par svarīgu 
darba līdzekļu, kam ir būtiska nozīme būvei, iekārtai vai ražošanai, un 
par policijas vai bruņoto spēku transportlīdzekļa pilnīgu vai daļēju 
iznīcināšanu. 

6.4. Citi noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 

Salīdzināmajos krimināllikumos ir ietverti vēl citi pret īpašumu vērsti 
noziedzīgi nodarījumi, kas KL nav kriminalizēti. 

Ta, piemēram, Austrijas KK 153.§ un Vācijas KK 266.§ paredzēta 
atbildība par apzināti ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu rīcībai ar svešu 
mantu, ja šīs pilnvaras piešķirtas saskaņā ar likumu, līgumu vai darījumu, 
nodarot zaudējumu personai, kuras mantiskās intereses bija jāaizstāv. 
Austrijas KK 135.§ paredz sodu ikvienam, kurš nodara zaudējumu citam 
ar to, ka uz ilgu laiku paņem no viņa valdījuma svešu kustamu mantu 
bez šīs lietas piesavināšanās vai tās nodošanas trešajai personai. 

Šveices KK 151. noteikts, ka pie atbildības saucams ikviens, kurš bez 
nolūka iedzīvoties ļaunprātīgi maldina kādu, apgalvojot faktus vai tos 
slēpjot vai ļaunprātīgi nostiprina viņa maldīšanos un tādā veidā 
pamudina maldināto personu uz uzvedību, kuras rezultātā maldinātais 
nodara kaitējumu sev vai citam. Šā paša kodeksa 141.pantā paredzēta 
atbildība par kustamas mantas slēpšanu no pilnvarotas personas bez 
nolūka to piesavināties, nodarot viņai būtisku zaudējumu, bet 143.bis 
pantā - par prettiesisku iekļūšanu svešā, īpaši aizsargājamā datu 
apstrādes sistēmā bez nolūka iedzīvoties. Saskaņā ar Šveices KK 
158.pantu pie atbildības saucama persona, kurai saskaņā ar likumu, 
sabiedrisku uzdevumu vai tiesisku darījumu uzdots pārvaldīt cita mantu 
vai veikt uzraudzību pār šādas mantas pārvaldīšanu, un viņa rīkojas, 
pārkāpjot savus pienākumus, vai pieļauj, ka citi nodara zaudējumu šai 
mantai. Tāpat sodāms uzņēmuma pārvaldnieks, kurš rīkojas bez 
uzdevuma tādā pat veidā. 

Austrijas KK 136.§ paredz atbildību par transportlīdzekļa, kas 
pārvietojas ar savu enerģijas avotu, izmantošanu bez tiesīgas personas 
piekrišanas, pastiprinot atbildību gadījumos, ja transportlīdzeklis iegūts, 
pielietojot spēku, vai ja nodarījuma rezultātā izraisītais zaudējums 
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transportlīdzeklim vai kravai pārsniedz attiecīgi 2000 vai 40 000 eiro. 
Izņēmums ir gadījumi, ja tiesības rīkoties ar šo transportlīdzekli ir per
sonas radiniekiem, vai ja transportlīdzekli viņai bija uzticējis darba 
devējs. Atbildība par automobiļa vai velosipēda izmantošanu pret tā 
īpašnieka gribu noteikta arī Vācijas KK 248.b§. 

Austrijas un Šveices KK par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu atzīta 
arī tādas mantas, kura iegūta, izdarot noziedzīgu nodarījumu pret svešu 
īpašumu, iegādāšanās, slēpšana un citas darbības. 

'Iā Austrijas KK 164.§ noteikta tādas personas atbildība, kura atbalsta 
pret svešu īpašumu vērstu sodāmu nodarījumu jau pēc tā izdarīšanas, 
slēpjot vai izmantojot nodarījuma izdarīšanas rezultātā iegūtu lietu, 
nopērk tādu lietu, iegādājas to citādā veidā vai nodod trešajai personai. 
Arī saskaņā ar Šveices KK 160.pantu pie atbildības saucams tas, kurš 
iegūst, pieņem kā dāvanu vai ķīlu, slēpj vai palīdz atsavināt lietu, par 
kuru viņš zina vai viņam būtu jāpieļauj, ka tā iegūta, izdarot noziegumu 
pret īpašumu. Kā kvalificējoša pazīme abos gadījumos minēts 
nodarbošanās raksturs, bet Austrijas KK bez tam atbildība tiek 
diferencēta atkarībā no slēpjamās mantas vērtības - pārsniedz 2000 vai 
40 000 eiro. 

Vācijas KK līdzīga norma ietverta sadaļā "Personas, kura izdarījusi 
sodāmu nodarījumu, atbalstīšana un mantas, kas iegūta prettiesiskā 
veidā, iegādāšanās", kuras 259.§ paredzēts sods tam, kurš pērk vai citādā 
veidā iegūst sev vai trešajai personai, realizē vai palīdz realizēt ar nolūku 
iedzīvoties pats vai ļaut iedzīvoties trešajai personai mantu, kuru cita 
persona ieguvusi tās nolaupīšanas vai cita prettiesiska nodarījuma 
rezultātā, kas vērsts pret svešu īpašumu. KK 260.§ pastiprināta atbildība 
par tādām pašām darbībām, ja tām ir nodarbošanās raksturs vai per
sona to izdarījusi, būdama tādas bandas locekle, kas izveidota, lai 
pastāvīgi nodarbotos ar laupīšanu, zādzībām vai prettiesiskā veidā 
iegūtas mantas slēpšanu, bet 260.a§ vēl bargāks sods paredzēts gadījumā, 
ja noziedzīgo nodarījumu izdara banda nodarbošanās veidā. 

KL noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana 
klasificēta kā noziedzīgs nodarījums pret jurisdikciju, 314.pantā nosakot 
bargāku sodu, ja tas izdarīts atkārtoti, lielā apmērā vai to izdarījusi 
organizēta grupa. Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas slēpšana, ja tā nav 
iepriekš apsolīta un ja manta iegūta, izdarot smagu vai sevišķi smagu 
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noziegumu, saskaņā ar KL 313.pantu kvalificējama kā piesaistība 
noziedzīgam nodarījumam, pārējos gadījumos tā ir atzīstama par 
līdzdalību. 

KL par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu atzīta arī mantas 
neapzinīga un nevērīga apsardzība, ko izdarījusi persona, kurai uzdota 
mantas apsardzība, ja šāda rīcība bijusi par iemeslu šīs mantas 
nolaupīšanai, bojāejai vai bojāšanai lielā apmērā. 
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Nodaļa, kurā apkopoti visi noziedzīgie nodarījumi tautsaimniecībā, 
izveidota tikai Krimināllikumā, savukārt citos salīdzināmajos krimināl
likumos šīs grupas noziedzīgie nodarījumi vai nu ietverti sadaļā par 
noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu vai arī speciālās sadaļās, kā 
tas ir, piemēram, ar naudas un vērtspapīru viltošanu. 

KL atbildība par viltotu Latvijas Republikā apgrozībā esošu un 
apgrozībai paredzētu naudaszīmju, monētu, valsts finanšu instrumentu 
un ārvalstu valūtas izgatavošanu nolūkā to izplatīt, kā ari par šādu 
viltojumu izplatīšanu noteikta vienā - 192.pantā, pastiprinot atbildību, 
ja tas izdarīts atkārtoti vai lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta 
grupa. Savukārt KL 193.panta trešajā daļā paredzēta atbildība par 
finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa viltošanu un šāda viltojuma 
izplatīšanu vai izmantošanu, bet KL 193.'pantā - par tādu datu, 
programmatūras un iekārtu iegūšanu, izgatavošanu, pielāgošanu, 
izplatīšanu, izmantošanu vai glabāšanu, kas dod iespēju nelikumīgi 
izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli. 

Arī Vācijas KK 146. § nosaka atbildību par nelikumīgām darbībām ar 
tādiem pašiem noziedzīga nodarījuma priekšmetiem, jo 151.§ ir atrunāts, 
ka naudas zīmēm tiek pielīdzināti vērtspapīri, bet 152.§ norādīts, ka 146.§ 
tiek piemērots arī ārvalstu valūtas zonas naudai un vērtspapīriem, taču 
atsevišķi tiek norādīts uz to viltošanu ar nolūku laist tos apgrozībā kā 
īstus vai realizēt un uz to falsificēšanu ar nolūku uzdot par zīmēm ar 
lielāku vērtību. Šajā pantā paredzēta arī atbildība par viltotu naudas zīmju 
iegādāšanos tādā pašā nolūkā un par viltotu, falsificētu vai iegādātu naudas 
zīmju laišanu apgrozībā, pastiprinot atbildību, ja personas rīcībai ir bijis 
nodarbošanās raksturs vai viņa darbojusies kā tādas bandas locekle, kas 
pastāvīgi nodarbojas ar viltotu naudas zīmju izgatavošanu, bet 147.§ -
par viltotu naudas zīmju realizēšanu iepriekšējā paragrāfā neparedzētajos 
gadījumos. Vācijas KK atsevišķi 149.§ ir paredzēta atbildība arī par 
sagatavošanos naudas un apmaksas zīmju viltošanai, izgatavojot, 
iegādājoties, glabājot, piegādājot citam noziedzīga nodarījuma izdarīšanai 
domātas plates, formas, klišejas, negatīvus, matrices, papīru, kas saskaņā 
ar KL sodāma kā jebkura sagatavošanās smaga vai sevišķi smaga 
nozieguma izdarīšanai. KL 193.pantam, kurā noteikta atbildība par 
finanšu instrumentu un maksāšanas līdzekļu viltošanu, kā arī par šādu 
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viltojumu izplatīšanu vai izmantošanu, atbilst Vācijas KK 152.a§ par 
valsts iekšējās vai ārvalsts maksāšanas kartes vai eiročeku veidlapu 
(formulāru) viltošanu vai falsificēšanu, šādu viltojumu iegādāšanos, 
piedāvāšanu pārdošanai, nodošanu citai personai vai izmantošanu. 

Atbildību par visām iepriekšminētajām darbībām ar naudu un 
Vērtspapīriem paredz ari Austrijas KK, taču atbildības reglamentācija 
ietverta vairākās atsevišķās normās. 

Tā saskaņā ar KK 232.§ sodāms ikviens, kurš vilto vai falsificē naudu ar 
nolūku izmantot to apgrozībā kā īstu vai neviltotu, un tas, kurš pieņem 
tādu viltotu vai falsificētu naudu ar tādu pašu nolūku; 233.§ paredzēta 
atbildība par viltotas naudas izplatīšanu - ievešanu, izvešanu, pārvadā
šanu, iegādāšanos ar nolūku to realizēt kā īstu un neviltotu un tādas 
naudas laišanu apgrozībā; 234.§ noteikta atbildība par metāla satura 
samazināšanu monētās ar nolūku laist tās apgrozībā kā pilnvērtīgas, 
šādu monētu iegūšanu ar nolūku laist tās apgrozībā un to laišanu 
apgrozībā, 237.§ nosakot, ka saskaņā ar iepriekš minētajiem paragrāfiem 
sodāma arī īpaši aizsargājamu vērtspapīru viltošana un laišana apgro
zībā. Sajā pašā noziedzīgo nodarījumu grupā minēta arī metāla, kas 
iegūts, samazinot tā svaru monētās, pirkšana, pieņemšana par ķīlu vai 
citāda veida piesavināšanās, slēpšana vai tirgošana. Tāpat kā Vācijas 
KK, arī Austrijas KK 239.§ paredzēta atbildība par sagatavošanos 
naudas, vērtspapīru vai apmaksas zīmju viltošanai. 

Līdzīgs kriminālatbildības regulējums atrodams arī Šveices KK, kura 
240.pantā paredzēta atbildība par monētu, papīra naudas vai banknošu 
viltošanu, lai tās laistu apgrozībā kā īstas; 241.pantā - par iepriekš 
norādīto noziedzīgā nodarījuma priekšmetu falsificēšanu, lai laistu tos 
apgrozībā kā naudu ar lielāku nominālu; 242.pantā - par viltotas vai 
falsificētas naudas laišanu apgrozībā; 243.pantā - par monētu satura 
nelikumīgu samazināšanu un tādā veidā izmainītu monētu laišanu 
apgrozībā, Šveices KK 244.pantā kriminalizēta viltotas vai falsificētas 
naudas ievešana, iegādāšanās un glabāšana ar nolūku laist to apgrozībā, 
bet KK 247.pantā noteikta atbildība par viltošanai paredzētu ierīču 
izgatavošanu vai iegādāšanos, kā arī par to izmantošanu. 

Jāpiezīmē, ka saskaņā ar Šveices KK 327.pantu pie atbildības saucams 
arī tas, kurš bez viltošanas nolūka attēlo vai kopē banknotes vai dienesta 
apmaksas zīmes tādā veidā, ka rada briesmas sajaukt tās ar īstām, ieved 
tādus priekšmetus, piedāvā tos vai laiž apgrozībā. 

7. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā 

Visos salīdzināmajos krimināllikumos ietverta atbildība par noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas KL atzīts par noziedzīgu nodarījumu 
tautsaimniecībā un izpaužas kā noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai 
citas mantas legalizēšana, sods par ko ir bargāks, ja tas izdarīts atkārtoti, 
personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, lielā apmērā vai ja to 
izdarījusi organizēta grupa. 

Saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu minams ari KL 
19.5'.pants, kurā paredzēta atbildība par apzināti nepatiesu ziņu 
sniegšanu fiziskajai vai juridiskajai personai, kas nav valsts institūcija 
un kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā 
iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso 
labumu guvēju, nosakot bargāku sodu, ja šādas darbības izdarītas 
atkārtoti vai ja ar tām radīts būtisks kaitējums valstij vai uzņēmējdabībai, 
vai ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm. 

Ar 2005.gada 8.dccembra likumu KL papildināts ar 195.2pantu, kurā 
noteikta atbildība par normatīvajos aktos noteiktās skaidras naudas, 
ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas 
muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarē
šanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā. Ja tas izdarīts ar noziedzīgi 
iegūtu skaidru naudu vai ja to izdarījusi organizēta grupa, veidojas 
kvalificēts sastāvs. 

Austrijas KK 165.§ par naudas atmazgāšanu iekļauts sadaļā par 
noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu un paredz atbildību par tādu 
sava īpašuma sastāvdaļu slēpšanu, kas tika iegūtas paragrāfā paredzēto 
noziegumu vai pārkāpumu izdarīšanas rezultātā, vai iegūtas sodāmu 
finanšu pārkāpumu rezultātā, kas saistīts ar kontrabandu vai izvairīšanos 
no ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa nomaksāšanas, ko izdarījusi 
cita persona, vai to izcelsmes slēpšanu, it īpaši, sniedzot pilnvarotām 
personām nepareizas ziņas par šo īpašuma sastāvdaļu izcelšanos un 
patiesajām īpašībām vai citām tiesībām uz tām, pilnvarām par rīcību ar 
tām, par to nodošanu vai par to, kur tās atrodas. Tāpat sodāms ikviens, 
kurš apzināti iegūst tādas īpašuma sastāvdaļas, glabā tās, iegulda, rīkojas 
ar tām, pārveido tās, realizē vai nodod trešajai personai. Sods ir bargāks, 
ja nodarījuma priekšmeta vērtība pārsniedz 40 000 eiro vai to persona 
izdarījusi, būdama tādas noziedzīgas apvienības locekle, kas organizēta 
ilgstošai naudas atmazgāšanai. 
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Vācijas KK līdzīga pēc satura norma - 261.§ "Naudas atmazgāšana; 
nelikumīgi iegūtu mantisku labumu slēpšana" ievietota sadaļā "Perso
nas, kura izdarījusi sodāmu nodarījumu, atbalstīšana un mantas, kas 
iegūta prettiesiskā veidā, iegādāšanās", par kvalificējošu pazīmi atzīstot 
arī nodarbošanās raksturu. Sods ir mīkstāks, ja persona aiz vieglprātības 
neatpazīst, ka priekšmets iegūts likumā norādīto noziedzīgo nodarījumu 
izdarīšanas rezultātā. 

Šveices KK naudas atmazgāšana klasificēta kā noziedzīgs nodarījums 
pret jurisdikciju, 305.bis pantā nosakot atbildību tam, kurš veic darbības, 
kas vērstas uz to, lai slēptu mantisko vērtību, kuras, kā viņš zina vai 
viņam ir jāparedz, ir radušās nozieguma izdarīšanas rezultātā, izcelsmi, 
atrašanos vai konfiskāciju. Sods ir bargāks, ja persona darbojusies kā 
noziedzīgas organizācijas locekle vai kā tādas bandas locekle, kas 
izveidota pastāvīgai naudas atmazgāšanai, vai ja naudas atmazgāšanas 
rezultātā, kam ir nodarbošanās raksturs, ieguvusi lielu apgrozījumu vai 
ievērojamu peļņu. 

Savukārt saskaņā ar KK 305.ter pantu persona saucama pie atbildības 
par nepiet iekamu godprātību finanšu darījumos un tiesībās uz 
paziņojumu, proti, pie atbildības saucams tas, kurš profesionāli pieņem 
svešas mantiskas vērtības, glabā tās, palīdz ieguldīt vai nodod un, parādot 
apstākļiem atbilstošu godprātību, varētu noteikt cilvēka, kurš ir tiesīgs 
saimnieciskajās attiecībās, personību. Turpat arī norādīts, ka šāda per
sona ir tiesīga sniegt attiecīgajām institūcijām ziņas, uz kuru pamata 
var izdarīt secinājumu par to, ka mantiskās vērtības ir radušās nozieguma 
izdarīšanas rezultātā. 

Analizējamos krimināllikumos ietvertas vairākas normas, kurās 
reglamentēta atbildība par noziedzīgiem nodarījumiem komercdarbībā. 

Viens no tādiem nodarījumiem ir kredīta un citu aizdevumu 
negodprātīga saņemšana un izmantošana, atbildība par ko paredzēta 
KL 210.pantā, nosakot, ka tas var izpausties apzināti nepatiesu ziņu 
sniegšanā subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma saņemšanas vai subsīdiju, 
kredīta vai cita aizdevuma izmantošanas laikā, kā arī subsīdiju, kredīta 
vai cita aizdevuma izmantošanā līgumā neparedzētiem mērķiem. 
Nodarījuma kvalificējošā pazīme - būtisks kaitējums valstij, kreditoram 
vai ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm. 
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Saskaņā ar Austrijas KK 152.§ pie atbildības saucama persona, kura 
apstiprina nepatiesus faktus un ar to nodara kaitējumu citas personas 
kredītam, ienākumiem vai profesionālajai karjerai vai apdraud to, bet 
I53.b§ paredzēta atbildība parļaunprātību ar subsīdijām, kura izpaužas 
kā personai izsniegto subsīdiju izmantošana citiem mērķiem, bet nevis 
liem, kuriem tās tika piešķirtas. Soda bargums ir atkarīgs no subsīdijas 
summas. 

Vācijas likumdevējs līdzīgu noziedzīgu nodarījumu KK 265.bij apzīmē 
kā krāpšanu, izdarot kreditēšanu, nosakot atbildību tam, kurš uzņēmu
mam vai firmai sakarā ar iesniegumu par kredīta saņemšanu, tā atstāšanu 
bez grozījumiem vai kreditēšanas nosacījumu izmaiņu iesniedz 
nepatiesus vai nepilnus dokumentus vai nepareizas un nepilnas ziņas 
par saimnieciskajām attiecībām, kas ir izdevīgas personai, kura ņem 
kredītu, vai būtiskas lēmuma pieņemšanai sakarā ar tādu iesniegumu, 
vai, iesniedzot dokumentus, nepaziņo par tajos norādīto saimniecisko 
attiecību pasliktināšanos vai citas ziņas, kuras ir nozīmīgas lēmuma 
pieņemšanai sakarā ar iesniegumu. 

Visos salīdzināmajos krimināllikumos ietvertas normas, kurās paredzēta 
atbildība par prettiesisku rīcību saistībā ar maksātnespēju un bankrotu. 

Saskaņā ar KL 213.pantu atbildība par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) 
novešanu līdz maksātnespējai un bankrotam tiek diferencēta atkarībā 
no vainas formas, proti, vai tas izdarīts nolaidības dēļ vai arī tīši. Nodarī
juma sastāvs abos gadījumos ir materiāls, jo kriminālatbildības nosacī
jums ir būtiska kaitējuma radīšana ar likumu aizsargātām citas perso
nas tiesībām un interesēm, bet ļaunprātīga bankrota gadījumā būtisks 
kaitējums tāpat var tikt radīts valstij, pašvaldībai, citam uzņēmumam 
(uzņēmējsabiedrībai). Bez tam KL 214.pantā noteikta atbildība par 
maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos 
gadījumos un nepatiesa pieteikuma iesniegšanu, ko izdarījis parādnieks 
vai kreditors, savukārt KL 215.pantā - par maksātnespējas procesa 
noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja to izdarījis kreditors vai cita procesā 
ieinteresēta persona. 

Parādnieka atbildība par to, ka viņš maldina savu kreditoru, pilnvaroto 
vai institūciju, kas nodarbojas ar maksātnespējas jautājumiem par savu 
mantisko stāvokli, lai tādā veidā panāktu moratoriju maksātnespējai 
vai tiesas kārtībā sankcionētu līgumu par maksātnespēju, noteikta arī 
Šveices KK 170.pantā. 
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Vācijas KK ar bankrotu saistītie sodāmie nodarījumi izdalīti atsevišķā 
sadaļā, kuras 283.§, tāpat kā KL, formulēts ļaunprātīga bankrota sastāvs, 
detalizēti uzskaitot tā objektīvās puses izpausmes, kuras lielākoties atbilst 
Latvijas praksē pieņemtajām, kā arī nosaka atbildību par bank-rotu, 
kas izraisīts aiz neuzmanības. KK 283.a§ pastiprināta atbildība par sevišķi 
smagu bankrota gadījumu, kad persona rīkojas aiz mantkā-rības vai 
apzināti pakļauj lielu personu skaitu briesmām nodarīt zaudē-jumu 
mantai, kuru šīs personas viņam uzticējušas, vai briesmām izraisīt smagu 
ekonomisko stāvokli. 

Austrijas KK atsevišķi 156.§ nodalīta atbildība par šķietamu maksāt
nespēju, ko veido sava īpašuma formāla samazināšana un savu kreditoru 
maldināšana, kā arī savu kreditoru prasījumu apmierināšanas apmēru 
samazināšana, savukārt KK 159.§ - par maksātnespējas izraisīšanu aiz 
neuzmanības. 

Šā paša paragrāfa piektajā daļā, līdzīgi kā jau minētajās KL un Vācijas 
KK normās, noteikts, ka izdara bankrotu ikviens, kurš pretrunā ar 
pieņemtajiem saimniekošanas pamatiem 1) iznīcina, sabojā, padara par 
nelietojamu, izšķērdē vai atdāvina sava īpašuma galveno sastāvdaļu; 
2) pieļauj nesamērīgi lielus izdevumus, slēdzot ļoti riskantus darījumus, 
kas neattiecas uz viņa parastajām ekonomiskajām funkcijām, spēlējot 
uz naudu vai slēdzot derības; 3) pieļauj nesamērīgi lielus izdevumus, 
kas ir acīmredzamā pretrunā ar viņa ekonomisko maksātspēju; 4) neved 
grāmatvedības uzskaiti vai darījumu dokumentāciju vai ved to tādējādi, 
ka nopietnā veidā apgrūtina adekvātu priekšstatu par viņa patieso 
finansiālo stāvokli vai peļņu; 5) ignorē gada atskaišu sastādīšanu vai 
sastāda tās tādā veidā un ar tādu novēlošanos, ka nopietnā veidā apgrū
tina adekvātu priekšstatu par viņa mantisko un finansiālo stāvokli un 
par viņa peļņu. 

Analizējamos krimināllikumos visai liela vērība veltīta atbildības 
noteikšanai par prettiesiskām darbībām pret kreditoriem. 

Tā Austrijas KK bez jau 156.§ norādītajām darbībām pret savu kreditoru 
157.§ paredzēts sods tam, kurš bez saskaņošanas ar parādnieku, slēpjot 
viņa mantas sastāvdaļu, atsavinot vai sabojājot to, vai uzrādot neesošas 
tiesības uz parādnieka mantu, nodara kaitējumu svešam kreditoram. 
Saskaņā ar KK 158.§ sodāms tas, kurš pēc savas maksātnespējas iestā
šanās piešķir kreditoram privilēģijas un tādējādi nodara zaudējumu 
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citiem kreditoriem vai vismaz vienam no kreditoriem, bet saskaņā ar 
Vācijas 283.c§ - par viena no kreditoriem atbalstīšanu, kas izpaužas kā 
atlaižu piešķiršana kreditoram parāda atdošanai vai apmierināšanai, 
tādējādi radot priekšrocības šai personai salīdzinājumā ar citiem 
kreditoriem laikā, kad persona zina par savu maksātnespēju. Austrijas 
KK 162.§ tāpat noteikta atbildība par izvairīšanos no piedziņas, faktiski 
vai formāli samazinot savu īpašumu un līdz ar to maldinot kreditoru 
vai samazinot viņa prasījuma apmierināšanas apmēru, bet 163.§ - par 
izvairīšanos no piedziņas citas personas labā tādā pat veidā. 

Saskaņā ar Šveices KK 167.pantu parādnieks atbild par priekšrocību 
piešķiršanu vienam no kreditoriem, kaitējot citiem, ja viņš, zinot par 
savu maksātnespēju, veic darbības, kas vērstas uz to un ja attiecībā uz 
viņu ir izsludināts konkurss vai izziņots par pretenzijas neapmierināšanu. 
KK 169.pantā noteikta atbildība par vienpersonisku rīcību ar mantiskām 
vērtībām, kurām uzlikts arests, nodarot kaitējumu kreditoram, bet KK 
145.pantā noteikta parādnieka atbildība, kurš ar nolūku nodarīt 
zaudējumu savam kreditoram, piesavinās, vienpersoniski rīkojas, sabojā, 
iznīcina, padara par bezvērtīgu vai nelietojamu lietu, kura kalpo 
kreditoram kā ķīla vai ir iegūta prasījumu izpildīšanas rezultātā. 

Arī Vācijas KK 288.§ noteikta personas atbildība, kura sakarā ar lēmuma 
piespiedu izpildes draudiem atsavina vai slēpj savas mantas sastāvdaļas 
ar nolūku neveikt norēķinus ar kreditoru. Saskaņā ar KK 289.§ sodāms 
tas, kurš ar prettiesisku nolūku izņem no lietotāja, ķīlas turētāja vai tās 
personas, kurai ir tiesības to paturēt vai lietot, savu kustamu lietu vai 
citai personai piederošu kustamu lietu tās īpašnieka labā, bet 290.§ 
noteikta oficiālo kreditoru, kas izsniedz aizdevumu pret mantisku ķīlu, 
atbildība par ķīlā paņemto priekšmetu nelikumīgu izmantošanu. 

KL 216.pants nosaka sodu par komercķīlas veidā ieķīlātas lietas 
atsavināšanu bez ķīlas ņēmēja atļaujas, ja ar to radīts būtisks kaitējums 
viņa vai citas personas mantiskajām interesēm. 

Savukārt KL 215.pantā noteikta administratora maksātnespējas procesā 
atbildība par informācijas slēpšanu no tiesas vai kreditoru sapulces vai 
citām likumā paredzētajām personām vai to maldināšanu, kā ari par 
darījumu veikšanu par labu vienam vai vairākiem kreditoriem uz citas 
kreditoru daļas rēķina. 
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Saskaņā ar Vācijas KK 283.d§ pie atbildības saucama persona par 
maksātnespējīga parādnieka atbalstīšanu, ar citas personas piekrišanu 
vai viņas labā slēpjot mantas sastāvdaļas, kuras, uzsākot lietvedību par 
bankrota izsludināšanu, ir bankrota mantiskā masa, vai iznīcina, sabojā 
vai padara tās par nederīgām tādā veidā, kas ir pretrunā ar pienācīgas 
saimnieciskas prakses prasībām. 

Austrijas KK izdalīts speciāls 160.§, kurā noteikta atbildība par mahi
nācijām, realizējot uzraudzību pār lietu vešanu samierināšanās procesā 
vai konkursa lietvedībā, paredzot sodu 1) ikvienam, kurš iesniedz tiesī
bās neparedzētu prasību vai prasību par tiesībās neparedzētu apjomu 
un secību, lai tādējādi iegūtu viņam nepienākošās tiesības; 2) kreditoram, 
kurš pieņem mantisku labumu vai apsola to pieņemt sev vai trešajai 
personai par savu balsstiesību realizēšanu noteiktā veidā, un personai, 
kura šim mērķim nodod vai apsola nodot kreditoram mantisku labumu; 
3) kreditoram, kurš pieņem mantisku labumu vai apsola pieņemt to sev 
vai trešajai personai par piekrišanu kompromisam samierināšanās 
procesā vai tam, lai tiesa apstiprinātu mierizlīgumu starp kreditoru un 
parādnieku bez citu kreditoru piekrišanas, kā arī personai, kura šim 
mērķim piešķir vai apsola piešķirt kreditoram īpašas priekšrocības; 
4) personām, kuras nozīmētas uzraudzības realizēšanai lietvedībā, 
samierināšanās procesa vadītājam, konkursa masas pārvaldniekam un 
citām paragrāfā norādītajām personām, kuras pieņem tām nepienākošos 
mantisko labumu vai apsola to pieņemt sev vai trešajai personai. 

Arī Šveices KK ir ietvertas vairākas normas, kurās noteikta atbildība 
par noziegumiem un kriminālpārkāpumiem, kas saistīti ar konkursa 
lietvedību un parāda piedziņu. 

lā KK 323.pantā noteikta atbildība par parādnieka nepakļaušanos 
procesā par parāda piedzīšanu un konkursa lietvedībā, bet 324.pantā -
par trešo personu nepakļaušanos procesā par parāda piedziņu, konkursa 
lietvedībā un lietvedībā par maksātnespēju. 

Šveices KK 168.pantā, līdzīgi kā Austrijas KK 160.pantā, paredzēta 
atbildība par uzpirkšanu lēmuma piespiedu izpildīšanas gadījumā, par 
ko sodāms tas, kurš dod vai garantē kreditoram vai viņa pārstāvim īpašas 
priekšrocības, lai saņemtu viņa balsi kreditoru sapulcē vai kreditoru 
komisijā vai lai ietekmētu tiesas līgumu par maksātnespēju vai šāda 
līguma noraidīšanu, vai arī dod vai garantē īpašas priekšrocības konkursa 
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pārvaldniekam, konkursa pārvaldes loceklim, pilnvarotajam vai 
likvidatoram, lai ietekmētu viņu lēmumu. Ar tādu pašu sodu sodāms 
arī tas, kurš atļaujas izmantot tādas priekšrocības vai garantēt tās sev. 

Šīs Vācijas KK un Šveices KK normas varētu salīdzināt ar KL198.pantu 
par neatļautu labumu pieņemšanu un 199.pantu par komerciālo uzpirk
šanu komercdarbības sfērā, kuri gan ir pēc satura plašāki, jo paredz 
atbildību par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu 
piedāvāšanu vai nodošanu, kā ari par šādu labumu pieņemšanu, lai 
izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja vai piedāvātāja 
interesēs. 

Šveices KK 163.pantā paredzēta atbildība par krāpniecisku konkursu 
un krāpšanu, kas saistīta ar aresta uzlikšanu parādnieka mantai, bet 
164.pantā - par zaudējuma nodarīšanu kreditoram, samazinot savu 
mantu, kas izpaužas kā mantisko vērtību iznīcināšana, to padarīšana 
par nevērtīgām vai nelietojamām vai kā atteikšanās no iegūtajām 
tiesībām bez faktiska pamata. Ja .Šveices KK 164.pantā ir runa par tīšu 
nodarījumu, tad KK 165.pantā ietvertais nodarījums formulēts kā 
neuzmanīgs un pēc savām objektīvajām pazīmēm atgādina KL 213.panta 
pirmajā daļā ietverto novešanu līdz maksātnespējai un bankrotam aiz 
neuzmanības. Atbilstīgi Šveices KK 165.pantam pie atbildības saucams 
parādnieks, attiecībā uz kuru izsludināts konkurss vai izziņots par 
pretenzijas neapmierināšanu, citādā veidā, nekā minēts iepriekšējā 
normā, pieļauj nesaimnieciskumu, proti, ar neapmierinošu kapitāla 
izvietojumu, nesamērīgiem izdevumiem, riskantu spekulāciju, 
vieglprātīgām garantijām vai kredīta izmantošanu, mantisko vērtību 
iztērēšanu vai nevērību, pildot profesionālos pienākumus vai pārvaldot 
mantu, rada vai pasliktina sava kā parādnieka mazturību, rada savu 
maksātnespēju vai, zinot par savu maksātnespēju, pasliktina savu 
mantisko stāvokli. 

Krimināllikumos iekļautas arī vairākas normas, kurās kriminalizētas 
prettiesiskas darbības ar vērtspapīriem. 

lā Šveices KK 161.pantā paredzēta uzņēmuma valdes, tā vadības, 
revīzijas institūcijas locekļa vai akciju sabiedrības vai apvienības, kas 
viņam pakļauta vai ir no viņa atkarīga, pilnvarota akcionāra, vēlētas 
institūcijas locekļa vai ierēdņa, vai minēto personu palīga atbildība par 
to, ka viņi gūst sev mantisku labumu, izmantojot zināšanas, kas izriet 
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no uzticētajām ziņām, kuru izpaušana būtiski ietekmē Šveicē apgrozībā 
esošo akciju, citu vērtspapīru kursu vai izvēli, vai izpauž šos faktus trešajai 
personai. 

Savukārt Šveices KK 161.bis pantā noteikta personas atbildība par 
manipulāciju ar cenu kursu, ja persona ar nolūku būtiski ietekmēt Šveicē 
apgrozībā esošo vērtspapīru kursu, lai iegūtu no tā mantisku labumu 
sev vai trešajai personai, apzināti izplata maldinošu informāciju vai pērk 
vai pārdod tādus vērtspapīrus, kas tieši vai netieši noved pie šo personu 
vai ar šo mērķi nesaistītu personu divpusējiem norēķiniem. 

KL 194.pantā paredzēta atbildība par neatļautu vērtspapīru izlaišanu, 
kas var izpausties kā: 1) juridiskas personas vērtspapīru laišana apgro
zībā pirms juridiskā persona uzsākusi darbību vai bez likumā noteiktās 
vērtspapīru reģistrācijas; 2) apzināti nepatiesas informācijas sniegšana 
par vērtspapīru laišanu publiskā apgrozībā; 3) vērtspapīru izgatavošana 
un laišana apgrozībā, ja tie neatbilst statūtu, emisijas projekta vai cita 
šim nolūkam izdota dokumenta noteikumiem; 4) noguldījuma 
(depozīta) sertifikāta izlaišana bez attiecīgā noguldījuma pieņemšanas. 

KL un Šveices KK ietverti noziedzīgi nodarījumi tirdzniecības sfērā, 
kuru pazīmes sakrīt daļēji tikai vienā normā. 

Tā KL uz šādiem nodarījumiem vispirms jau attiecināma 205.pantā 
paredzētā tirdzniecības noteikumu pārkāpšana un 204.pantā paredzētā 
pircēju un pasūtītāju apkrāpšana ar nepilnu mēru un svaru, saņemot 
samaksu, kā ari par pircēju un pasūtītāju maldināšanu ar preces vai 
pakalpojuma raksturojumu vai citādu apkrāpšanu veikalā, citā 
tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas vietā vai sniedzot maksas 
pakalpojumus. Kā noziedzīgi nodarījumi, kas vērsti pret patērētāju 
interesēm, vērtējami arī KL202.pantā paredzētā preces un pakalpojuma 
kvalitātes nenodrošināšana un 203.pantā paredzētā preces un 
pakalpojuma drošuma prasību neievērošana. 

Līdzīgas pazīmes KL 204.pantā formulētajam noziedzīgajam 
nodarījumam saskatāmas Šveices KK 155.pantā "Preču falsifikācija", 
kurā ir noteikta atbildība tam, kurš ar nolūku veikt krāpšanu tirdzniecībā 
un apritē, ražo preci, nosakot tai augstāku cenu nekā tā ir īstenībā, 
falsificē vai vilto to, ieved šādas preces, glabā tās vai laiž apgrozībā. 
Savukārt Šveices KK 152.pantā ietvertais nodarījums, kas saistīts ar 
nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu par tirdzniecisko darbību un KK 
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I53.pantā - ar nepatiesu ziņu iesniegšanu institūcijai, kura ved tirdz
niecības reģistru, attiecināmi uz noziedzīgiem nodarījumiem komerc
darbības sfērā. Jāmin arī Šveices KK 248.pants, kurā noteikta atbildība 
par mēru un svaru viltošanu ar nolūku apkrāpt tirdzniecībā un apgrozībā. 

Nosakot atbildību par augļošanu, KL 201.pantā tā definēta kā dažāda 
veida aizdevumi, kuri izdarīti, apzināti izmantojot aizdevuma ņēmēja 
smago materiālo stāvokli, un kuru nosacījumi ir viņam pārmērīgi 
iipgrūtinoši. 

Saskaņā ar Austrijas KK 154.§ augļošana ir saistīta ne tikai ar citas 
personas spiedīgā stāvokļa, bet arī ar vieglprātības, nezināšanas un 
noviržu garīgajā attīstībā izmantošanu tādā veidā, lai iegūtu sev vai 
apsolītu trešajai personai iespēju iegūt par pakalpojumu, kas kalpo 
naudas vajadzību apmierināšanai, bet atbilstoši KK 155.§ - par preci 
vai citu pakalpojumu mantisku labumu, kas acīmredzami nav samērīgs 
sniegtā pakalpojuma vērtībai. Savukārt Šveices likumdevējs 157.pantā 
augļošanu definē kā personas piespiedu stāvokļa, viņas atkarības, neziņas 
vai gara spēju izmantošanu tādā veidā, ka vainīgais par izpildīto darbu 
iegūst sev vai citam izpildītajam darbam ekonomiski nesamērīgu 
mantisku labumu vai pieļauj tā apsolīšanu. Par kvalificējošu pazīmi abos 
krimināllikumos atzīta augļošana nodarbošanās veidā. 

Vācijas KK augļošana ievietota sadaļā "Sodāma mantkārība," 291.§ 
nosakot, ka par šādu nodarījumu sodāms tas, kurš izmanto citas perso
nas spiedīgo stāvokli, pieredzes trūkumu, nespēju pieņemt lēmumu vai 
gribas trūkumu tādā veidā, ka viņš sola šai vai trešajai personai vai piešķir 
viņām telpu izīrēšanai dzīvošanai vai ar to saistītajiem papildu 
pakalpojumiem, kredīta saņemšanai, kāda pakalpojuma sniegšanai vai 
starpniecībai kāda no minēto pakalpojumu sniegšanai mantiskus 
labumus, kuri acīmredzami neatbilst pakalpojumam vai sniegtajai 
starpniecībai. Par īpaši smagu augļošanas gadījumu tiek atzīta cietušā 
nostādīšana smagā ekonomiskā stāvoklī, augļošana nodarbošanās veidā 
un iespēju radīšanu sev ar vekseļa palīdzību iegūt mantiskus labumus. 

Šajā Vācijas KK sadaļā tāpat paredzēta atbildība par azartspēļu aizliegtu 
organizēšanu (KK284.§), piedalīšanos neatļautā azartspēlē (KK285.§), 
neatļautu loteriju vai izložu organizēšanu (KK 287.§). Atbildība par 
neatļautu azartspēļu organizēšanu noteikta arī Austrijas KK 168. un 
I68.a§. 
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Analizējamos krimināllikumos noteikta atbildība par grāmatvedības, 
bet KL arī par statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšanu, 
217.pantā nosakot sodu par uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), iestādei 
vai organizācijai likumos noteikto grāmatvedības dokumentu kārtošanas 
nosacījumu, gada pārskatu vai statistikas pārskatu sastādīšanas kārtības 
pārkāpšanu, gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informā
cijas savlaicīgu neiesniegšanu vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām 
institūcijām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā. 

Vācijas KK 283.b§ tāpat paredzēts sods par pienākuma vest grāmat
vedības uzskaiti pārkāpšanu, taču saistot to tikai ar tirdzniecības tiesībās 
noteikto priekšrakstu neievērošanu par tirdzniecības uzskaites vešanu, 
tirdzniecības grāmatu vai citu dokumentu slēpšanu, iznīcināšanu vai 
sabojāšanu, bilances sastādīšanas noteikumu pārkāpšanu veidā, kas 
apgrūtina priekšstata iegūšanu par vainīgā mantisko stāvokli. 

Savukārt Šveices KK 166.pantā noteikta parādnieka atbildība, kurš 
pārkāpj ar likumu uzlikto pienākumu par grāmatvedības uzskaites 
pienācīgu vešanu un glabāšanu un sastāda bilanci tādā veidā, ka viņa 
mantiskais stāvoklis vispār nav parādīts vai parādīts nepilnīgi ar 
nosacījumu, ja attiecībā uz viņu izsludināts konkurss vai izziņots par 
pretenzijas neapmierināšanu. 

Par noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā KL atzīta 211 .pantā ietvertā 
negodīga konkurence un maldinoša reklāma, ja šādi nodarījumi izdarīti 
atkārtoti gada laikā, un 212.pantā paredzētā konkurences aizsardzības 
un veicināšanas valsts institūcijas likumīgo prasību nepildīšana, ja šis 
nodarījums izdarīts atkārtoti gada laikā vai ja tas saistīts ar būtiska 
kaitējuma radīšanu valsts vai patērētāju interesēm. 

Vācijas KK atsevišķas sadaļas "Sodāmi nodarījumi pret konkurenci" 
298.§ ir noteikta atbildība par konkurenci ierobežojošu vienošanos preču 
piegādē, par ko sodāma persona, kura, piedāvājot preces vai 
profesionālus pakalpojumus, izsaka uz prettiesisku vienošanos pamatotu 
priekšlikumu, kas vērsts uz to, lai pamudinātu otru pusi pieņemt noteik
tu priekšlikumu. Preču piedāvāšanai tiek pielīdzināta pasūtījuma realizē
šana tieši pēc notikušā konkursa. 

Savukārt Vācijas KK 299.§ paredzēta atbildība par kukuļošanu un 
uzpirkšanu uzņēmējdarbībā sakarā ar negodprātīgu priekšrocību 
piešķiršanu citiem, iegādājoties konkurējošas preces vai pakalpojumus, 
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pastiprinot atbildību, ja nodarījums attiecas uz piedāvāto vai pieņemto 
labumu lielā apmērā, personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs vai viņa 
darbojas kā tādas bandas locekle, kas izveidota, lai pastāvīgi izdarītu 
tādus nodarījumus. Atbilstoši KL noteiktajā, šādas personas būtu 
saucamas pie atbildības saskaņā ar 198. vai 199.pantu. 

1CL 206.pantā kriminalizēta svešas preču zīmes, preču vai pakalpojumu 
citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga tīša nelikumīga izmantošana, 
zīmes viltošana, kā arī viltotas zīmes apzināta izmantošana vai 
izplatīšana. Atbildība par uz firmu attiecināto tiesisko priekšrakstu 
pārkāpšanu ietverta arī Šveices KK 326.ter pantā. 

Tikai KL ietvertas normas, kurās noteikta atbildība par kontrabandu -
190.pantā par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu 
Latvijas Republikas muitas teritorijā un izvešanu no tās, apejot muitas 
kontroli vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izman
tojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā, 
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, un 190.'pantā - par preču un vielu, 
kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, proti, par narkotisko 
vai psihotropo vielu vai šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu 
(prekursoru), kā ari radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes 
preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, ieroču, munīcijas pārvietošanu pāri 
Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā veidā. Kvalificējošās pazīmes 
- kontrabanda personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās un organizētā 
grupā, lielā apmērā, bet KL 190'.pantā - arī atkārtoti izdarīta kontra
banda. KL 191.pantā noteikts sods par neatļautām darbībām ar 
muitošanai pakļautām precēm un citām vērtībām - muitošanai pakļauto 
preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai 
realizēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā bez muitas iestāžu 
atļaujas, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā. Atbildība pastipri
nāta, ja minētās darbības izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas 
vienošanās vai ja tās izdarītas lielā apmērā. 

KL 222.pantā noteikta atbildība par veterināro noteikumu tīšu 
pārkāpšanu, ja tā izraisījusi epizootijas izplatīšanos vai citas smagas 
sekas, bet 223. pantā - par augu slimību vai kaitēkļu apkarošanas 
noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas. 
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Austrijas KK līdzīgas normas ir ietvertas sadaļā par noziedzīgiem 
nodarījumiem pret apkārtējo vidi, 182. un 1.83.§ paredzot atbildību par 
tīšām vai neuzmanīgām darbībām, kas var izraisīt epizootijas izplatīšanās 
briesmas dzīvnieku vidū vai slimību ierosinātāja vai kaitēkļa, kas bīstams 
dzīvnieku vai augu valstij, izplatīšanās briesmas. 

Šveices KK atbilstošās normas klasificētas kā noziedzīgi nodarījumi pret 
sabiedrisko veselību, 232. un 233.pantā nosakot atbildību par tīšu vai 
neuzmanīgu epizootiju izplatīšanu mājdzīvnieku vidū un par tīšu vai 
neuzmanīgu lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai bīstamu kaitēkļu 
izplatīšanu, pastiprinot atbildību, ja tīšās darbības izdarītas aiz zemiskām 
tieksmēm. Šajā sadaļā tāpat paredzēta atbildība par cilvēkiem vai 
dzīvniekiem paredzētā dzeramā ūdens tīšu vai neuzmanīgu piesārņošanu 
ar kaitīgām vielām (KK 234.pants), par dzīvnieku veselībai kaitīgas 
barības ražošanu (KK 235.pants) un par dzīvnieku veselībai kaitīgas 
barības laišanu apgrozībā (KK 236.pants). 
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8. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un 
sabiedrisko kārtību 

Ja KL noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko 
kārtību apvienoti vienā nodaļā, tad salīdzināmajos ārvalstu krimināl
likumos atsevišķi tiek izdalīti vispārbīstami noziedzīgi nodarījumi 
(Austrijas KK tie apvienoti ar noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas 
vidi). Vācijas KK ir izveidota patstāvīga sadaļa, kurā iekļauti noziedzīgi 
nodarījumi pret sabiedrisko kārtību, bet Austrijas KK tie apzīmēti kā 
noziedzīgi nodarījumi pret sabiedrisko mieru. Savukārt Šveices KK tāda 
patstāvīga sadaļa, kurā būtu apvienoti noziedzīgie nodarījumi pret 
sabiedrisko kārtību, nav izveidota. Jāpiezīmē, ka salīdzināmajos 
krimināllikumos analizējamajā nodarījumu grupā ietvertie noziedzīgie 
nodarījumi ir visai atšķirīgi. Ņemot vērā iepriekš minēto, autore analīzes 
gaitā pieturēsies pie ārvalstu krimināllikumos izmantotā noziedzīgo 
nodarījumu iedalījuma. 

8.1. Vispārbīstami noziedzīgi nodarījumi 

Visos trijos ārvalstu krimināllikumos ir paredzēta atbildība par dedzinā-
šanu un par ugunsgrēka izraisīšanu aiz neuzmanības, taču 
kriminālatbildības nosacījumi ir nedaudz atšķirīgi. 

Tā Austrijas KK 169.§ noteikta tādas personas atbildība, kura bez 
īpašnieka piekrišanas aizdedzina svešu lietu. Tāds pats sods noteikts arī 
personai, kura aizdedzina savu vai citas personas lietu ar viņas piekri
šanu ar nosacījumu, ja tādējādi tiek pakļauta briesmām šīs vai trešās 
personas dzīvība vai veselība vai trešās personas īpašums lielā apmērā. 

Šveices KK 221.pantā atbildība par tīšām darbībām, kas izraisījušas 
ugunsgrēku iestājas tad, ja tās izdarītas ar nolūku nodarīt kaitējumu 
citam vai radīt vispārējas briesmas. 

Savukārt Vācijas likumdevējs tāpat kā Austrijā atbildību par dedzinā
šanu nesaista ar kādu konkrētu nolūku, taču KK 306.§ dod pilnu to 
svešo objektu uzskaitījumu, kuru aizdedzināšana vai pilnīga vai daļēja 
iznīcināšana ar dedzināšanu sodāma saskaņā ar šo normu - ēkas vai 
dzīvojamās būves; ražošanas platības vai tehniskās iekārtas, īpaši 

195 



SEVIŠĶĀ DAĻA 

mašīnas; noliktavas vai preču krājumi; automobiļu, sliežu, gaisa vai jūras 
transportlīdzekļi; meži, lauki, pļavas, purvi; lauksaimniecības, pārtikas 
vai mežsaimniecības iekārtas vai produkti. 

Atšķirīgs ir arī kvalificējošo pazīmju klāsts. 

Šveices KK atbildība par dedzināšanu tiek pastiprināta jau tad, ja per
sona ar to apzināti pakļāvusi briesmām cilvēka dzīvību un veselību. 
Austrijas KK sods par dedzināšanu noteikts bargāks, ja šā nodarījuma 
rezultātā ir iestājusies cilvēka nāve vai smagi miesas bojājumi daudziem 
cilvēkiem vai daudzi cilvēki tikuši nostādīti sevišķos posta apstākļos, 
bet par īpaši kvalificējošu pazīmi norādīta daudzu cilvēku nāve. 

Detalizētāks kvalificējošo apstākļu uzskaitījums ir dots Vācijas KK, kura 
306.a§ par smagu dedzināšanu atzīti gadījumi, ja aizdedzināta vai ar 
dedzināšanu pilnībā vai daļēji iznīcināta ēka, kuģis, dzīvojamā ēka vai 
kāda cita telpa, kura kalpo cilvēku dzīvošanai; baznīca vai kāda cita 
ēka, kas tiek izmantota dievkalpojumiem; ēkas, kas ik pa laikam kalpo 
kā cilvēku uzturēšanās vieta laikā, kad tur atrodas cilvēki, kā arī 306.§ 
minēto objektu aizdedzināšana vai pilnīga vai daļēja iznīcināšana ar 
dedzināšanu, tādējādi pakļaujot briesmām citu cilvēku veselību. Saskaņā 
ar KK 306.§ par īpaši smagu dedzināšanu atzīstami gadījumi, ja nodarīts 
smags kaitējums cita cilvēka veselībai vai kaitējums daudzu cilvēku 
veselībai. Vāl bargāks sods šajā paragrāfā paredzēts tam, kurš ar savu 
nodarījumu pakļauj citu cilvēku nonāvēšanas briesmām, rīkojas ar 
nolūku padarīt par iespējamu cita sodāma nodarījuma izdarīšanu vai 
slēpšanu vai traucē ugunsgrēka dzēšanai vai apgrūtina to. Atbildība par 
dedzināšanu, kas vismaz aiz nevērības izraisījusi cita cilvēka nāvi, 
noteikta 306.c§. 

Vācijas KK 306.f§ paredzēta arī atbildība par ugunsgrēka briesmu 
izraisīšanu ar smēķēšanu, atklātas uguns vai gaismas izmantošanu, 
degošu vai gruzdošu priekšmetu izmešanu vai kādā citādā veidā pak
ļaujot ugunsgrēka briesmām svešus ugunsnedrošus uzņēmumus vai 
būves; lauksaimniecības būves vai uzņēmumus vai pārtikas produktu 
ražošanas uzņēmumus, kuros atrodas to produkcija; mežus, laukus, 
pļavas vai purvus; iekoptus laukus vai viegli uzliesmojošu lauksaim
niecības produkciju, kura tiek glabāta uz lauka. 
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Atbildība par ugunsgrēka izraisīšanu aiz neuzmanības saskaņā ar 
Austrijas KK 170.§, Vācijas KK 306.d§ un Šveices KK 222.pantu iestājas, 
esot tiem pašiem nosacījumiem kā par tīšu dedzināšanu. 

KL līdzīgas noziedzīgu nodarījumu pazīmes saskatāmas jau iepriekš 
analizētajos mantas iznīcināšanas vai bojāšanas sastāvos, jo svešas mantas 
tīša iznīcināšana vai bojāšana ar dedzināšanu ir KL 185.pantā paredzētā 
noziedzīgā nodarījuma kvalificējošā pazīme, bet savukārt saskaņā ar 
KL 186.pantu mantas iznīcināšana vai bojāšana aiz neuzmanības ir 
kriminālsodāma tad, ja tā izdarīta, nevērīgi rīkojoties ar uguni vai citādā 
vispārbīstamā veidā. Ja persona tīši ar dedzināšanu iznīcinās vai bojās 
dzelzceļa, ūdens vai gaisa transportlīdzekli, padarot tos par nederīgiem 
ekspluatācijai vai izraisot traucējumus transporta darbā, viņas 
nodarījums būs sodāms saskaņā ar KL 258.pantu, kas klasificēts kā 
noziedzīgs nodarījums pret satiksmes drošību. 

Austrijas KK 171. un 172.§ paredzēta atbildība par apzinātu un 
neuzmanīgu briesmu izraisīšanu cita cilvēka dzīvībai vai veselībai vai 
svešam īpašumam lielā apmērā, atbrīvojot kodolenerģiju vai jonizējošo 
starojumu. 

Vācijas KK 307.§ konstruēts līdzīgs noziedzīgs nodarījums, tikai ar to 
atšķirību, ka tas saistāms tieši ar sprādziena izraisīšanu ar sprāgstvielu 
palīdzību, bet KK 309.§ noteikta atbildība par ļaunprātīgām darbībām 
ar jonizējošiem stariem, kas izpaužas kā personas pakļaušana jonizē
jošam starojumam nolūkā nodarīt kaitējumu viņas veselībai. Ja tāda 
nodarījuma rezultātā nodarīts kaitējums citas personas dzīvībai, veselībai 
vai mantai, sods ir bargāks. Atbildība par jonizējošo staru atbrīvošanu 
noteikta atsevišķā normā - 311.§, bet saskaņā ar Vācijas KK 312.§ pie 
atbildības saucama persona, kura tīši vai aiz neuzmanības pieļāvusi 
kļūdu, izgatavojot kodoltermisku ierīci. 

Ārvalstu krimināllikumos noteikta atbildība ari par briesmu radīšanu 
sprāgstvielu izmantošanas rezultātā. 

Austrijas KK 173.un 174.§ paredzēts sods ikvienam, kurš sprādziena 
izdarīšanai apzināti vai aiz neuzmanības par detonatoru izmanto 
sprāgstvielu un tādējādi apdraud cita cilvēka dzīvību, veselību vai svešu 
īpašumu lielā apmērā. 
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Savukārt Vācijas KK 308.§ noteikta atbildība tam, kurš tīši vai aiz 
neuzmanības izdara sprādzienu ar sprāgstvielu palīdzību, tāpat pakļaujot 
briesmām citas personas dzīvību, veselību vai svešas lietas ar ievērojamu 
vērtību. Nodarījuma kvalificētie sastāvi abos krimināllikumos veidoti 
tāpat kā dedzināšanas, kodolenerģijas un jonizējošo staru izmantošanas 
gadījumā. 

Šveices KK ietvertas trīs normas, kurās atbildība par briesmu radīšanu 
sakarā ar sprāgstvielu un citu likumā norādīto vielu izmantošanu 
diferencēta atkarībā no vainas formas un vainīgā nolūka. Pirmkārt, KK 
223.pantā paredzēta personas atbildība par tīšu vai neuzmanīgu darbību 
izdarīšanu, kas izraisījušas gāzes, benzīna, naftas produktu vai līdzīgu 
materiālu sprādzienu, pakļaujot briesmām cilvēka dzīvību, veselību vai 
svešu īpašumu. Otrkārt, saskaņā ar KK 224.pantu sodāms tas, kurš tīši 
un ar noziedzīgu mērķi, izmantojot sprāgstvielas vai indīgas gāzes, 
pakļauj briesmām cilvēku, dzīvību, veselību vai svešu īpašumu, un, 
treškārt, KK 225.pantā paredzēta atbildība par tādām pašām tīšām 
darbībām, bet bez noziedzīga mērķa un par tādu darbību izdarīšanu aiz 
neuzmanības. 

Bez tam Austrijas KK 175.§ atsevišķi paredzēta atbildība par sagatavo
šanos noziegumam, kas saistīts ar kodolenerģijas, jonizējošā starojuma 
vai sprāgstvielu izmantošanu, bet Vācijas KK 310.§ - par noziegumu, 
kas saistīti ar sprāgstvielu un radioaktīvo vielu izmantošanu, sagatavošanu. 

Austrijas KK par vispārbīstamu noziedzīgu nodarījumu atzīta arī 
aizliegta rīcība ar kodolmateriālicm un radioaktīvajām vielām, 178.b§ 
nosakot atbildību par to glabāšanu, piegādi, apstrādāšanu, pārstrādā
šanu vai citādu izmantošanu, ievešanu Austrijas teritorijā, izvešanu no 
tās vai transportēšanu caur tās teritoriju, pārkāpjot tiesisku priekšrakstu 
vai administratīvu lēmumu. Sods ir bargāks, ja pastāv briesmas, ka 
noziedzīgā nodarījuma priekšmets var tikt izmantots masu iznīcināšanas 
ieroču izgatavošanai vai pārveidošanai, bet atbildība par masu 
iznīcināšanas līdzekļu izgatavošanu un izplatīšanu noteikta Austrijas 
KK 177.a§. 

Kā jau tika atzīmēts iepriekš, KL atbildība par radioaktīvo vielu aprites 
drošības noteikumu pārkāpšanu noteikta 98.pantā, kas klasificēts kā 
noziedzīgs nodarījums pret dabas vidi. 
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Šveices KK 226.pantā noteikta atbildība par neatļautām darbībām ar 
sprāgstvielām un indīgām vielām - to ražošanu, iegādāšanos, glabāšanu, 
slēpšanu, pārstrādāšanu, zinot vai pieļaujot, ka šīs vielas paredzētas 
noziedzīgai izmantošanai. 

Austrijas likumdevējs bez tam KK ietvēris divas vispārējas normas, 176.§ 
nosakot atbildību par iepriekš nodomātu vispārējo draudu izraisīšanu, 
bet 177.§ - par neuzmanīgu vispārējo draudu izraisīšanu citādā veidā, 
nekā iepriekš norādīts, izraisot briesmas daudzu cilvēku veselībai, 
dzīvībai vai svešam īpašumam lielā apmērā. 

Vācijas likumdevējs par vispārbīstamu noziedzīgu nodarījumu atzinis 
ar plūdiem saistītas situācijas izraisīšanu, 313.§ nosakot atbildību tam, 
kurš izraisa plūdus un tādējādi apdraud cita cilvēka veselību, dzīvību 
vai svešas lietas ar ievērojamu vērtību, bet saskaņā ar Šveices KK 
227.pantu par sodāmām atzītas arī tādas tīšas vai neuzmanīgas darbības, 
kas izraisa ne tikai plūdus, bet arī celtniecības objekta sagrūšanu vai 
zemes masas vai kalnu iežu nogruvumu. 

KL, Vācijas KK un Šveices KK kriminalizēta būvniecības noteikumu 
pārkāpšana. KL 239.pantā par sodāmu atzīta tādu celtņu, tiltu, ceļu 
pārvadu un citu būvju celtniecības normu un noteikumu pārkāpšana, ja 
tā rezultātā sabrukusi būve vai tās daļa, ar kvalificējošu pazīmi - smagas 
sekas. Vācijas likumdevējs KK 319.§ noteicis atbildību personai, kura, 
plānojot, vadot vai veicot celtniecības darbus vai nojaucot būves, kā arī 
veicot tehnisko iekārtu uzstādīšanu vai tādu uzstādītu iekārtu 
pārveidošanu sakarā ar profesionālo nodarbošanos vai amatu, tīši vai 
aiz neuzmanības pārkāpj vispārpieņemtos tehnikas drošības noteikumus 
un tādējādi apdraud cita cilvēka veselību vai dzīvību. Līdzīgi formulēta 
atbildība par briesmu radīšanu, pārkāpjot celtniecības darbu 
noteikumus, arī Šveices KK 229.pantā. 

Vispārējo drošību saskaņā ar KL 238.pantu apdraud arī ražošanas 
drošības un tehniskās disciplīnas noteikumu pārkāpšana celtniecības 
darbos vai darbos, kas saistīti ar spridzināšanu vai ar eksploziju apdrau
dētos uzņēmumos, kas sodāma, ja tā izraisījusi smagas sekas. 

Savukārt Vācijas KK 317.§ noteikta atbildība par tīšu vai neuzmanīgu 
iejaukšanos sabiedriskiem mērķiem kalpojošas telekomunikāciju 
iekārtas darbā, iznīcinot, bojājot, likvidējot, izmainot vai padarot par 
nederīgu lietu, kas paredzēta iekārtas darbībai vai liedzot tās darbam 

199 



SEVIŠĶĀ DAĻA 

paredzēto elektrisko enerģiju, bet KK 316.b§ - par sabiedriskiem 
mērķiem kalpojošu uzņēmumu vai iekārtu, piemēram, tādu, kas kalpo 
sabiedrības nodrošināšanai ar pasta pakalpojumiem, ar ūdeni, siltumu, 
enerģiju, kalpo sabiedriskajai kārtībai vai drošībai, darbības traucēšanu, 
lāda pat satura norma ietverta ari Šveices KK 239.pantā. 

Ārvalstu krimināllikumos tāpat paredzēta atbildība par prettiesisku 
rīcību, kas vērsta uz svarīgu vai aizsargājošo būvju iznīcināšanu vai 
bojāšanu. 

la saskaņā ar Vācijas KK 318.§ sodāms tas, kurš tīši vai aiz neuzmanības 
sabojā vai iznīcina ūdensvadus, slūžas, dambjus, aizsprostus vai citas 
hidrotehniskas būves vai tiltus, prāmjus, ceļus vai aizsargdambjus, vai 
iekārtas, kas kalpo kalnrūpniecības uzņēmumam ūdens glabāšanai, 
ventilācijai vai strādnieku iebraukšanai un izbraukšanai, tādējādi 
apdraudot citu cilvēku veselību vai dzīvību. 

Arī Šveices KK 228.pantā noteikta atbildība tam, kurš tīši vai aiz 
neuzmanības bojā vai iznīcina elektroiekārtas, hidrotehniskās būves, 
būves aizsardzībai pret dabas katastrofām, kas saistītas ar šļūdoņiem 
un lavīnām, un līdz ar to pakļauj briesmām cilvēku dzīvību, veselību vai 
svešu īpašumu. Arī saskaņā ar Šveices KK 230.pantu sodāms tas, kurš 
tīši vai aiz neuzmanības fabrikās vai citās iestādēs vai mehānismos bojā, 
iznīcina, likvidē vai citādā veidā padara par neizmantojamām vai nede
rīgām ierīces, kas kalpo nelaimes gadījumu novēršanai vai neizmanto 
tādas ierīces, tādējādi pakļaujot briesmām cilvēku dzīvību un veselību, 

Austrijas KK 187.§ paredzēta atbildība tam, kurš liek šķēršļus pasākuma 
veikšanai, kāds nepieciešams, lai novērstu briesmas daudzu cilvēku 
veselībai un dzīvībai vai svešam īpašumam lielā apmērā. 

Vācijas KK 314.§ noteikta atbildība par masveidīgas saindēšanas bries
mām, paredzot sodu tam, kurš saindē ūdeni akās, avotos, ūdensvados 
vai dzeramā ūdens glabātavās vai sabiedriskai pārdošanai vai lietošanai 
paredzētās vietās vai piejauc tam veselībai kaitīgas vielas vai pārdod, 
piedāvā pārdošanai vai kādā citādā veidā laiž apgrozībā saindētus 
priekšmetus vai priekšmetus ar tiem pievienotajām veselībai kaitīgajām 
vielām. 
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Savukārt tikai KL noteikta atbildība par neatļautām darbībām ar 
ieročiem, munīciju, sprāgstvielām, speciālajiem līdzekļiem (KL 2 3 3 -
237.pants) un par neatļautām darbībām ar narkotiskām un psihotropām 
vielām (KL 249.-256.pants). 

Sadaļā par vispārbīstamiem noziedzīgiem nodarījumiem Vācijas 
likumdevējs ietvēris arī 323.a§ "Pilnīgs apreibums", kurā noteikta 
atbildība tam, kurš tīši vai aiz neuzmanības apreibina sevi ar alkoholis
kiem dzērieniem vai citām apreibinošām vielām, ja viņš tādā stāvoklī 
izdarījis prettiesisku nodarījumu un nevar tikt sodīts par tā izdarīšanu, 
tā kā sakarā ar reibumu rīkojies bez vainas vai ja to nevar izslēgt, kā arī 
323.b§ "Alkoholiķu ārstēšanas apdraudēšana", nosakot atbildību tam, 
kurš citai personai, kas uz oficiāla rīkojuma pamata vai ar viņas 
piekrišanu ievietota speciālā iestādē ārstēšanai no alkoholisma vai 
narkomānijas, bez iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas atļaujas 
nodod alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas vai pamudina 
šo personu lietot tādas vielas. 

Ari Austrijas KK 287.§ un Šveices KK 263.pantā, līdzīgi kā Vācijas KK 
323.a§, noteikts sods tam, kurš tīši vai aiz neuzmanības novedis sevi 
pilna apreibuma stāvoklī, kas izslēdz pieskaitāmību, ja viņš tādā stāvoklī 
izdarījis noziedzīgu nodarījumu, taču tas klasificēts kā noziedzīgs 
nodarījums pret sabiedrisko mieru. 

8.2. Noziedzīgi nodarījumi pret sabiedrisko kārtību 

KL šo noziedzīgo nodarījumu grupai tradicionāli tiek pieskaitīts 
bandītisms, ar kuru 224.panta izpratnē saprot 1) vairāk nekā divu 
personu apvienošanos organizētā, ar ieroci bruņotā grupā (bandā) 
noziegumu izdarīšanai; 2) piedalīšanos bandas izdarītajos noziegumos; 
3) to vadīšanu. 

Arī salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos paredzēta atbildība pat par 
vairāku noziedzīgu apvienību izveidošanu un piedalīšanos to darbībā, 
taču šo noziedzīgo grupējumu pazīmes un darbības, kā objektīvi var 
izpausties noziedzīgais nodarījums, ir visai atšķirīgas un, lai ari tajās var 
saskatīt gan organizētas grupas, gan bandas iezīmes, tomēr tās atšķiras 
no Latvijas krimināltiesībās formulētajām dalības formām. 
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Tā Austrijas KK 278.§ paredzēta atbildība par noziedzīgas apvienības 
dibināšanu vai piedalīšanos tādā apvienībā kā tās loceklis, skaidrojot, 
ka noziedzīga apvienība ir vairāk nekā divu personu apvienošanās, kas 
tiek nodibināta ilgākam laikam un vērsta uz to, lai viens vai vairāki 
apvienības locekļi izdarītu vienu vai vairākus noziegumus, citus 
nozīmīgus vardarbīgus noziedzīgus nodarījumus, kas vērti pret dzīvību, 
veselību, īpašumu un citus paragrāfā norādītos sodāmos nodarījumus. 

KK 278.a§ jau noteikta atbildība tam, kurš, būdams noziedzīgas 
apvienības loceklis, izdara tās noziedzīgajā virzībā ietvertos sodāmos 
noziedzīgos nodarījumus vai apzināti piedalās apvienības darbībā, 
atbalstot to un tās nodarījumus, un tādējādi cenšas gūt sev materiālus 
labumus vai būtiski ietekmēt politiku vai ekonomiku, korumpēt citas 
personas vai iebiedēt tās vai īpašā veidā norobežot sevi no krimināl-
vajāšanas līdzekļu piemērošanas. 

Ari Vācijas KK 129.§ paredzēta atbildība par tādu noziedzīgu apvienību 
izveidošanu, kuru mērķis un darbība vērsta uz sodāmu nodarījumu 
izdarīšanu, piedalīšanos apvienībā, vervēšanu tajā un tās atbalstīšanu, 
paredzot bargāku sodu, ja persona ir apvienības vadītāja, taču nozie
dzīgās apvienības kvantitatīvās pazīmes krimināllikumā nav precizētas, 
tāpat kā Šveices KK 260.ter pantā, kurā noteikta atbildība par dalību 
tādas organizācijas darbībā, kas patur noslēpumā savu struktūru un 
personisko sastāvu un kurai ir mērķis izdarīt vardarbīgus nodarījumus 
vai iedzīvoties ar noziedzīgiem līdzekļiem, un par tādas organizācijas 
noziedzīgas darbības atbalstīšanu. 

Austrijas un Vācijas KK bez jau iepriekš minētajiem teroristiskajiem 
formējumiem šajā sadaļā tiek paredzēta atbildība arī par bruņotu 
formējumu izveidošanu. 

Tā Vācijas KK 127.§ noteikta personas atbildība par to, ka viņa, bez 
tiesībām uz to, organizē vai vada grupu, kuras rīcībā ir ierocis vai citi 
bīstami rīki, pievienojas tādai grupai, apgādā to ar ieročiem vai ar naudu 
vai atbalsta to citādā veidā. 

Austrijas KK 279.§ paredz sodu ikvienam, kurš nelikumīgi veido bruņotu 
apvienību vai apvienību, kas paredzēta apbruņošanai, vai apbruņo jau 
esošu apvienību, ieņemot vadošu lomu šajā apvienībā, vervē tai locekļus, 
uzņem vai apmāca tos militārajai darbībai vai citādā veidā gatavo 
mil i tārām darbībām, apgādā apvienību ar kaujas l īdzekļiem, 
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transportlīdzekļiem vai sakaru līdzekļiem vai atbalsta to ar finanšu 
līdzekļiem vai citādā būtiskā veidā. Tepat minams arī Austrijas KK 280.§, 
kurā noteikta atbildība par kaujas līdzekļu uzkrāšanu, lai apbruņotu 
lielu cilvēku skaitu kara darbību veikšanai. 

Savukārt Šveices KK 260.quater pantā noteikta atbildība par 
sabiedriskās drošības apdraudēšanu, kas saistīta ar ieroču pielietošanu 
un izpaužas kā šaujamieroča, cita likumā aizliegta ieroča, munīcijas 
pārdošana, nodošana lietošanai, dāvināšana un citas likuma normā 
minētās darbības, zinot vai pieļaujot, ka šie priekšmeti kalpos nozieguma 
vai kriminālpārkāpuma izdarīšanai. 

Ārvalstu krimināllikumos ir ietverts nodarījums - ar personu grupas 
vardarbīgām darbībām saistīta sabiedriskās kārtības pārkāpšana, kuru 
varētu salīdzināt ar KL225.pantā paredzētajām masu nekārtībām, kas 
objektīvi izpaužas kā masu nekārtību organizēšana, ja tās saistītas ar 
grautiņiem, postījumiem, dedzināšanu, mantas iznīcināšanu vai ar 
vardarbību pret personu, vai ar pretošanos varas pārstāvim un kā aktīva 
piedalīšanās masu nekārtībās, ja tās saistītas ar iepriekš norādītajām 
darbībām un sekām. 

Saskaņā ar Šveices KK 260.pantu atbildība paredzēta tam, kurš, cilvēku 
pūlim pulcējoties sabiedriskā vietā, ņem dalību tajā, ja viņi kopīgiem 
spēkiem izdara vardarbīgas darbības pret cilvēkiem vai lietām, bet 
Austrijas KK 274.§ precizēts, ka, ja persona apzināti piedalās grupas 
saietā, kurš vērsts uz to, lai tā ietekmē izdarītu smagu slepkavību, 
slepkavību, nodarītu smagu miesas bojājumu vai smagu lietu bojāšanu, 
un viņa ir sodāma tad, ja šāds nodarījums ir izdarīts. 

Savukārt Vācijas KK 125.§ atbildība paredzēta personai, kura piedalās 
kā izdarītāja vai līdzdalībniece vardarbīgās darbībās pret cilvēkiem vai 
postošās darbībās pret lietām, vai draudos pielietot vardarbīgas darbības 
pret cilvēkiem, ko kopīgi izdara personu grupa un kas apdraud 
sabiedrisko kārtību. Atbilstoši Vācijas KK 125.a§ īpaši smags gadījums 
ir tad, ja personai, kura izdarījusi nodarījumu, ir šaujamierocis vai cits 
ierocis, lai to pielietotu nodarījuma izdarīšanā, persona ar vardarbīgām 
darbībām pakļauj citu personu nonāvēšanas briesmām vai briesmām 
nodarīt smagu kaitējumu viņas veselībai, nodarbojas ar marodēšanu 
vai nodara būtisku kaitējumu svešai mantai. 
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Zināma līdzība saskatāma KL 231.'pantā un Šveices KK 258.pantā 
ietvertajos noziedzīgajos nodarījumos. KLtajā paredzēta atbildība par 
apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas 
vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu, vai spridzināmās ietaises 
ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā, vai novietošanu to 
ārpusē. Šveices likumdevējs savukārt paredz personas atbildību par 
iedzīvotāju biedēšanu, izmantojot draudus vai sagrozot faktus par it kā 
esošām briesmām dzīvībai, veselībai vai mantai. 

Austrijas KK pēc pazīmēm līdzīgs noziedzīgs nodarījums konstruēts 
276.§, nosakot atbildību ikvienam, kurš iepriekš nodomāti izplata ziņas, 
par kurā viņš zina, ka tās ir nepatiesas un ka to izplatīšana var izraisīt 
daudzu cilvēku nemieru un tādējādi apdraudēt sabiedrisko kārtību. Sods 
ir bargāks, ja noziedzīgais nodarījums ir izraisījis smagu vai ilgstošu 
sabiedriskās dzīves traucējumu, smagu ekonomiskās dzīves traucējumu, 
viena cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus daudziem cilvēkiem vai 
nodarījuma rezultātā daudzi cilvēki nokļuvuši smagā stāvoklī. 

Salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos ietverta atbildība par sabied
riskā miera traucēšanu, draudot izdarīt sodāmus nodarījumus. 

la saskaņā ar Vācijas KK 126.§ sodāms tas, kurš jebkādā sabiedrisko 
mieru traucējošā veidā draud izdarīt šajā likuma normā norādītos 
sodāmus nodarījumus vai apzināti nepatiesi apgalvo, ka šo prettiesisko 
darbību realizēšana vēl notiks. 

Austrijas KK 275.§ likumdevējs personas atbildību saista ar draudiem 
izdarīt vispārbīstamus noziegumus, proti, nosakot atbildību personai, 
kura izraisa iedzīvotājos vai lielam personu skaitam bailes un nemieru, 
piedraudot ar dzīvības, veselības, ķermeniskā veseluma, brīvības vai 
mantas apdraudējumu. Atbildība ir pastiprinātajā noziedzīgais nodarī
jums izraisījis smagu vai ilgstošu sabiedriskās dzīves traucējumu, smagu 
ekonomiskās dzīves traucējumu, viena cilvēka nāvi vai smagus miesas 
bojājumus daudziem cilvēkiem vai nodarījuma rezultātā daudzi cilvēki 
nonākuši grūtā stāvoklī. Sods ir vēl bargāks, ja nodarījums izraisījis 
daudzu cilvēku nāvi. 

Bez tam saistībā ar sabiedriskās kārtības un sabiedriskā miera traucēšanu 
Austrijas KK 277.§ noteikta atbildība par vienošanos izdarīt paragrāfā 
norādītos noziedzīgos nodarījumus, piemēram, smagu slepkavību, 
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personas nolaupīšanu šantāžas nolūkā, cilvēku tirdzniecību un citus; 
281.§ par sodāmu atzīst uzkūdīšanu uz vispārēju nepaklausību likumam. 

Austrijas KK282.§ un Vācijas KK 111 .§ ietverta atbildība par uzkūdīšanu 
uz sodāmu darbību izdarīšanu un sodāmu darbību atbalstīšanu. Šveices 
KK 259.pantā paredzēta atbildība par publisku aicinājumu uz 
noziegumu izdarīšanu vai uz vardarbīgu rīcību, bet 260.bis pantā - par 
mērķtiecīgu darbību veikšanu, gatavojoties pantā norādīto noziedzīgo 
nodarījumu izdarīšanai. 

Saskaņā ar Vācijas KK 130.a§ sodāma ir materiālu izplatīšana, kuri kalpo 
kā rokasgrāmata sodāmu nodarījumu izdarīšanai, 131.§ noteikta 
atbildība par vardarbības pret cilvēkiem attēlošanu, 140.§ - par sodāmu 
nodarījumu atbalstīšanu vai atzīšanu par labu. 

KLpar noziedzīgu nodarījumu pret sabiedrisko kārtību atzīta arī kapa 
un līķa apgānīšana, īpaši pastiprinot atbildību, ja tā saistīta ar 
pieminekļa, apbedījuma urnas vai citu uz kapa vai kapā, vai pie 
apbedījuma urnas esošu priekšmetu nolaupīšanu. 

Arī Šveices KK apbedījuma vietu apgānīšana pieskaitīta noziedzīgiem 
nodarījumiem pret sabiedrisko mieru, 262.pantā paredzot atbildību tam, 
kurš ar ļaunu nolūku traucē apbedīšanas ceremoniju vai apbedīšanu 
vai ņirgājas par to, piesmej līķi vai ar ļaunu nolūku apgāna to, pret 
tiesiskas personas gribu izņem līķi vai līķa daļu vai mirušā pelnus. 

Austrijas KK 190.§, kurā noteikta atbildība par kapa apgānīšanu, 
klasificēts kā noziedzīgs nodarījums pret mirušo mieru, un tas paredz 
sodu tam, kurš paņem no personas, kura ir tiesīga ar to rīkoties, līķi vai 
līķa daļas, vai mirušā pelnus vai aizved tos no apbedīšanas vai izvadīšanas 
vietas, kurš ņirgājas par līķi vai apgāna līķi, mirušā pelnus, apbedījuma 
vai izvadīšanas vietas, vai memoriālās kapsētas. Šajā paragrāfā sods 
paredzēts arī tam, kurš nolaupa apbedījuma vietas, izvadīšanas vietas 
vai memoriālās kapsētas rotājumus. 

Vācijas KK 168.§, kas ievietots sadaļā "Sodāmi nodarījumi, kas aizskar 
ticību un sabiedrības uzskatus," satur Šveices KK 262.pantam līdzīgas 
pazīmes, norādot uz miruša cilvēka ķermeņa vai tā daļas, miruša augļa, 
tā daļas vai miruša cilvēka pelnu nelikumīgu izņemšanu no tiesīga 
valdījuma, nepiedienīgu darbību veikšanu pār tiem, kā arī nosakot sodu 
par katafalka, apbedījuma vietas vai sabiedriskās aizlūgšanas vietas 
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sabojāšanu un aizvainojošu nepiedienīgu darbību izdarīšanu tur. Taču, 
atšķirībā no iepriekš minētā, kapa apgānīšana netiek saistīta ar uz tā 
vai tajā esošo priekšmetu nolaupīšanu. 

No KL ietvertajiem noziedzīgajiem nodarījumiem pret sabiedrisko 
kārtību minama arī cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, kura 
saskaņā ar KL 230.pantu sodāma tad, ja tā rezultātā dzīvnieki gājuši 
bojā vai sakropļoti, un dzīvnieku spīdzināšana. 

Austrijas KK šāds nodarījums izdalīts atsevišķā sadaļā, 222.§ nosakot 
atbildību tam, kurš 1) cietsirdīgi izturas pret dzīvnieku vai nodara viņam 
nevajadzīgas ciešanas; 2) pamet dzīvnieku, kaut arī tas nav spējīgs dzīvot 
brīvībā; 3) ar nodomu uzrīda viņu citam dzīvniekam, lai tas izciestu 
mokošas ciešanas; 4) kaut arī aiz neuzmanības, sakarā ar vairāku 
dzīvnieku transportēšanu nostāda viņus uz ilgu laiku mokošā stāvoklī, 
atstājot bez barības, ūdens vai kādā citādā veidā; 5) tīši nogalina 
mugurkaulnieku dzīvnieku. 

KL šajā sadaļā vēl iekļauts huligānisms, 231.pantā to raksturojot kā 
rupju sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā 
pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības 
normas un t raucē jot cilvēku mieru, izstāžu vai uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu; sabiedrisko pasākumu 
organizēšanas un norises kārtības pārkāpšana (KL 226.pants), 
sabiedriskās drošības, kārtības un personas veselības apdraudējums, 
veicot reliģiskus rituālus (KL 227.pants), kultūras pieminekļu 
iznīcināšana un bojāšana (KL 229.pants) un vēl daži citi noziedzīgi 
nodarījumi, kas nav atrodami citu valstu krimināllikumos. 

Arī salīdzināmajos ārvalstu krimināll ikumos ir sastopami KL 
nepazīstami noziedzīgu nodarījumu sastāvi, kas būtu klasificēti kā 
sabiedrisko kārtību apdraudoši. Piemēram, Austrijas KK tāds ir 284.§ 
paredzētā neaizliegtas sapulces, demonstrācijas vai mītiņa traucēšana 
vai izjaukšana, pielietojot spēku vai spēka pielietošanas draudus, un 
285.§ paredzētā šķēršļu likšana neaizliegtas sapulces norisei vai būtiska 
tās traucēšana. 
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Noziedzīgi nodarī jumi pret satiksmes drošību salīdzināmajos 
krimināllikumos izvietoti dažādās sevišķās daļas sadaļās, visai atšķirīgs 
ir arī kriminālatbildības regulējums. Ja KL ir izveidota visai plaša 
patstāvīga nodaļa "Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību," tad 
Šveices KK sadaļā "Noziegumi un kriminālpārkāpumi pret sabiedrisko 
transportu" ir ietverti tikai divi sastāvi. Arī Austrijas KKuz šo noziedzīgo 
nodarījumu grupu attiecināmi divi paragrāfi, kuri iekļauti sadaļā par 
vispārbīstamiem nodarījumiem, bet Vācijas KK noziedzīgi nodarījumi 
pret satiksmes drošību klasificēti kā nodarījumi, kas vērsti pret 
sabiedrisko kārtību. 

Salīdzinot krimināllikumos reglamentēto atbildību par nodarījumiem 
pret satiksmes drošību, jāsecina, ka visvairāk līdzību saskatāms KL un 
Vācijas KK, taču jāpiezīmē, ka šī reglamentācija vairākos gadījumos 
atšķiras pēc nodarījuma objektīvās puses formulējuma un krimināl
atbildības nosacījumiem. 

Tā KL 258.pantā tiek noteikta atbildība par satiksmes ceļu, ceļu būvju 
vai ierīču, dzelzceļa, ūdens vai gaisa transportlīdzekļu, transporta 
telekomunikāciju tīklu vai signalizācijas līdzekļu, elektroniskās vai 
sakaru iekārtas tīšu iznīcināšanu, bojāšanu vai citādām tīšām darbībām, 
kuru rezultātā tie kļuvuši nederīgi ekspluatācijai, kā arī tad, ja minētās 
darbības izraisījušas traucējumus transporta darbā. Ja nodarījuma 
rezultātā izraisīta katastrofa, avārija vai citas smagas sekas, veidojas 
kvalificēts sastāvs. 

Atbilstošajā Vācijas KK 315.§ "Dzelzceļa, jūras vai gaisa transporta 
bīstams apdraudējums" atbildība noteikta tam, kurš tīši vai aiz 
neuzmanības nodara kaitējumu sliežu, ritošā dzelzceļa, jūras vai gaisa 
transporta drošībai tādējādi, ka iznīcina, bojā vai likvidē pārvadāšanas 
iekārtas vai līdzekļus, liek šķēršļus vai padod viltus zīmes vai signālus 
un ar to pakļauj briesmām cita cilvēka veselība vai dzīvību, vai svešas 
lietas ar ievērojamu vērtību. Sods ir bargāks, ja persona rīkojas ar 
nodomu izraisīt nelaimes gadījumu, izdarīt citu sodāmu nodarījumu 
vai slēpt to, vai ar savām darbībām nodara smagu kaitējumu cita cilvēka 
veselībai vai kaitējumu daudzu cilvēku veselībai. 
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Līdzīgi konstruēts arī Vācijas KK 315.b§, kurā paredzēta atbildība par 
bīstamu iejaukšanos ceļu satiksmē, kas daļēji atbilst KL 266.pantā 
ietvertā sastāva pazīmēm, nosakot sodu par transporta kustības kārtības 
vai drošības aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, bet ar nosacījumu, ja 
tā izraisījusi smagas sekas. 

Salīdzināmi arī KL 257.pants un Vācijas KK 315.a§, kuros noteikta 
atbildība par dzelzceļa, ūdens un gaisa transporta kustības drošības un 
ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu. 

Ja KL 257.pants konstruēts kā daļēji blanketa norma, norādot tikai uz šo 
transportlīdzekļu kustības drošības vai ekspluatācijas noteikumu 
pārkāpšanu, kā arī uz tehniski bojāta transportlīdzekļa apzinātu laišanu 
ekspluatācijā, ko izdarījis transporta darbinieks, saskaņā ar Vācijas KK 
315.a§ sodāms 1) tas, kurš vada sliežu transportu, gaisa vagoniņu, kuģi 
vai lidmašīnu, kaut arī viņš nav spējīgs droši vadīt transportlīdzekli sakarā 
ar alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu vai sakarā ar 
saviem psihiskiem vai fiziskiem trūkumiem un 2) persona, kura, būdama 
tāda transportlīdzekļa vadītājs vai cita persona, kura ir atbildīga par dro
šību, ar savu prettiesisko uzvedību rupji pārkāpj tiesiskos priekšrakstus, 
kas regulē sliežu, gaisa vagoniņa, ūdens vai gaisa transporta drošību. 

Atbilstoši KL persona saucama pie kriminālatbildības, ja tā ar savu rīcību 
būtiski traucējusi transporta darbu, un pastiprinot atbildību, ja 
nodarījums izraisījis katastrofu, avāriju vai citas smagas sekas, bet 
saskaņā ar Vācijas KK kriminālatbildības nosacījums ir cita cilvēka 
veselības, dzīvības vai svešas lietas ar ievērojamu vērtību apdraudējums. 
Vācijas likumdevējs atbildību par analizējamo nodarījumu diferencē 
atkarībā no vainas formas. 

Salīdzinot KL 260.pantā un Vācijas KK 315.c§ ietverto noziedzīgo 
nodarījumu, redzams, ka abos krimināllikumos ir paredzēta atbildība 
par ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas 
noteikumu pārkāpšanu, taču, ja mūsu valsts likumdevējs ir konstruējis 
blanketu normu, Vācijas likumdevējs paragrāfa dispozīcijā ir uzskaitījis 
tos pārkāpumus, kuri veido nodarījuma objektīvo pusi. KL 260.pantā 
paredzētais noziedzīgais nodarījums ir ar materiālu sastāvu, un krimināl
atbildība iestājas tikai tad, ja izraisītas pantā norādītās sekas, bet saskaņā 
ar Vācijas KK 315.c§ persona sodāma jau tad, ja viņa ar savu rīcību ir 
apdraudējusi cita cilvēka dzīvību vai veselību vai svešas lietas ar ievēro
jamu vērtību, tāpat diferencējot atbildību atkarībā no vainas formas. 
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Abos krimināllikumos paredzēta arī atbildība par transportlīdzekļa 
vadīšanu reibuma stāvoklī, taču KL 262.pantā tā saistīta ar nodarījuma 
atkārtotu izdarīšanu gada laikā, kas nav paredzēts Vācijas KK 316.§. 

Šveices KK 237.pantā paredzēta atbildība par ceļu, gaisa un ūdens 
transporta darbības traucēšanu vai tās apdraudēšanu, tādējādi pakļaujot 
briesmām cilvēku dzīvību un veselību, 238.pantā - par dzelzceļa 
transporta darbības traucēšanu vai apdraudēšanu, tādējādi pakļaujot 
briesmām cilvēku dzīvību un veselību, bet KK 238.pantā paredzētajā 
gadījumā - arī svešu mantu. Abās krimināltiesību normās sods ir 
mīkstāks, ja persona ir rīkojusies aiz neuzmanības. 

KL analizējamo nodarījumu grupā vēl iekļauta vilciena patvarīga 
apturēšana (KL 259.pants), atteikšanās no alkohola, narkotisko, 
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja 
tas izdarīts atkārtoti gada laikā (KL 262'.pants), tehniski bojātu 
transportlīdzekļu laišana ekspluatācijā (KL263.pants), pieļaušana vadīt 
transportlīdzekļus personām, kas atrodas alkohola, narkotisko, 
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (KL 264.pants), 
transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta, agregāta un reģistrācijas 
numura zīmes nelikumīga izgatavošana, realizēšana, izsniegšana, 
viltošana, iznīcināšana un nolaupīšana (KL 265.pants) un kuģa 
nosaukuma nepaziņošana kuģu sadursmes gadījumā (KL 267.pants). 

Savukārt tikai Vācijas KK 316.a§ paredzēta atbildība tam, kurš, izdarot 
laupīšanu, zādzību ar laupīšanas pazīmēm un izspiešanu ar laupīšanas 
pazīmēm, apdraud transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera veselību, 
dzīvību vai lēmuma pieņemšanas brīvību, izmantojot pie tam ceļu 
kustības īpašus apstākļus. Sods ir bargāks, ja persona sava nodarījuma 
rezultātā vismaz aiz neuzmanības nonāvē citu cilvēku. Vācijas KK 142.§ 
paredzēta atbildība par ceļu satiksmes negadījuma vietas nelikumīgu 
atstāšanu, nosakot atbildību ceļu satiksmes negadījuma dalībniekam, 
proti, ikvienai personai, kuras uzvedība noteiktos apstākļos var būt par 
iemeslu ceļu satiksmes negadījumam. 

KLkā noziedzīgs nodarījums pret satiksmes drošību atzīta arī 268.pantā 
paredzētā gaisa un ūdens transportlīdzekļa sagrābšana uz zemes, ūdeņos 
vai lidojumā. Kvalificēts sastāvs veidojas, ja nodarījums izdarīts personu 
grupā pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts, lietojot vardarbību vai 
piedraudot ar vardarbību, vai ja tas izraisījis avāriju vai citas smagas sekas, 
bet, ja izraisīta cilvēka nāve, tā ir nodarījuma sevišķi kvalificējoša pazīme. 
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Vācijas KK 316.c§ noteikts, ka par gaisa vai jūras satiksmes apdraudē
jumu sodāms tas, kurš pielieto vardarbību vai apdraud personas brīvību 
lēmuma pieņemšanā vai veic citas līdzīgas darbības, lai sagrābtu 
1) civilajā gaisa satiksmē izmantojamu gaisakuģi, kas atrodas lidojumā, 
vai 2) civilajā jūras satiksmē izmantojamu jūras kuģi vai ietekmētu to 
vadīšanu, vai 3) pielieto šaujamieroci vai mēģina izraisīt sprādzienu vai 
ugunsgrēku, lai iznīcinātu vai bojātu tādu gaisa vai jūras kuģi vai uz tā 
atrodošos kravu. Atbildība arī šajā gadījumā ir pastiprināta, ja persona 
nodarījuma rezultātā vismaz aiz neuzmanības nonāvē citu cilvēku. Tepat 
noteikta arī tādas personas atbildība, kura norādītā nodarījuma 
izdarīšanai izgatavo, iegūst sev vai citai personai, glabā vai nodod 
personai šaujamieroci, sprāgstvielas vai citas vielas vai iekārtas, kas 
paredzētas sprādziena izdarīšanai vai ugunsgrēka izraisīšanai, kas 
atbilstoši KL tiktu kvalificēts saskaņā ar KL 233.panta otro daļu. 

Austrijas KK gaisa pirātisms klasificēts kā vispārbīstams noziedzīgs 
nodarījums, 185.§ nosakot atbildību tam, kurš, izmantojot īpašos gaisa 
satiksmes apstākļus, ar varu vai bīstamiem draudiem personai, kura 
atrodas gaisakuģi, vai personai, kura var ietekmēt gaisakuģa kursu vai 
drošību tajā, pārņem gaisakuģi savā kontrolē vai iegūst to, vai tur to 
savā varā. Atbildība tiek pastiprināta, ja nodarījums izraisījis viena 
cilvēka nāvi vai .smagus miesas bojājumus daudziem cilvēkiem, un sods 
ir vēl bargāks, ja tas izraisījis daudzu cilvēku nāvi. 

Par vispārbīstamu noziedzīgu nodarījumu Austrijas likumdevējs atzinis 
arī tīšu gaisa lidojumu drošības apdraudēšanu, kas Latvijā nav 
kriminalizēta, 186.§ paredzot sodu tam, kurš pielieto vardarbību pret 
personu, kas atrodas gaisakuģi vai draud viņai ar spēka pielietošanu, 
bojā lidojumā esošu gaisakuģi vai iznīcina to, bojā gaisakuģa iekārtas 
vai padara tās nederīgas tādā veidā, ka tā rezultātā gaisakuģa drošība 
lidojuma laikā var tikt nopietni apdraudēta, iznīcina lidojumā esošu 
gaisakuģi vai nodara tam tādu kaitējumu, kas padara to par nelietojamu 
vai apdraud gaisakuģa drošību, pārraidot apzināti nepatiesu ziņojumu. 
Nodarījuma kvalificējošās pazīmes sakrīt ar KK 185.§ norādītajām. 
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KL visi noziedzīgie nodarījumi pret pārvaldības kārtību apvienoti vienā 
nodaļā ar analoģisku nosaukumu. Austrijas KK tie daļēji ietverti sadaļā 
"Noziedzīgi nodarījumi pret valsts varu", bet Vācijas KK - sadaļā 
"Pretdarbība valsts varai". Salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos 
noziedzīgie nodarījumi, kas izpaužas kā prettiesiska rīcība ar 
dokumentiem, apvienoti atsevišķā sadaļā, bez tam atsevišķi noziedzīgi 
nodarījumi, kas KL klasificēti kā pārvaldības kārtību apdraudoši, ietverti 
arī citās krimināllikumu sadaļās. 

Salīdzināmajos krimināllikumos var izdalīt noziedzīgus nodarījumus, 
kurus vispārīgā veidā var apzīmēt kā pretdarbību personai, kura pilda 
savus dienesta pienākumus, kuras sastāva pazīmēs saskatāmas gan visai 
izteiktas līdzības, gan arī zināmas atšķirības. 

Ta KL 269.pantā un Austrijas KK 270.§ paredzēta atbildība par 
uzbrukumu personai sakarā ar tās likumisku dienesta darbību. Taču, ja 
Latvijas likumdevējs šo noziedzīgo nodarījumu formulē kā uzbrukumu 
varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai sakarā ar tās likumisku 
dienesta darbību vai uzbrukumu personai sakarā ar tās līdzdalību nozie
dzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā, 
Austrijas KK atbildība noteikta tikai par uzbrukumu ierēdnim no tā 
dienesta pienākumiem izrietošo darbību, proti, tādu darbību, ar kurām 
ierēdnis kā valsts pārvaldes vai jurisdikcijas institūcija realizē izpildvaru 
vai piespiedu varu, pildīšanas laikā. 

Saskaņā ar KL 270.pantu atbildība noteikta par pretošanos varas 
pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, ja tā izpilda tai uzliktos dienesta 
pienākumus, vai par pretošanos personai, ja tā piedalās noziedzīga vai 
cita prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā vai par šo 
personu piespiešanu izpildīt acīmredzami prettiesiskas darbības, ja 
pretošanās vai piespiešana izdarīta, lietojot vardarbību vai piedraudot 
ar vardarbību, 

Atbilstoši Austrijas KK 260.§ par pretošanos valsts varai pie atbildības 
saucama persona, kura ar spēku vai spēka pielietošanas draudiem kavē 
varas institūciju veikt tās dienesta pienākumos ietilpstošo darbību vai 
kura, pielietojot spēku vai bīstamus draudus, kavē ierēdni veikt darbības, 
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pildot savus dienesta pienākumus. Tāpat sodāma persona, kura ar spēku 
vai ar spēka pielietošanas draudiem piespiež varas institūciju ierēdni 
veikt attiecīgā veidā dienesta pienākumos ietilpstošās darbības. 

Vācijas likumdevējs vienā krimināltiesību normā - 113.§ nosaka atbil
dību gan par pretdarbību kalpotājam, kurš izpilda dienesta lēmumus, 
norādot, ka par sodāmu atzīstama tādas personas rīcība, kura ar 
vardarbību vai vardarbības piedraudējumu pretojas amatpersonai vai 
militārpersonai, kura nozīmēta izpildīt likumus, tiesiskos priekšrakstus, 
spriedumus, tiesas lēmumus vai rīkojumus, šādu dienesta darbību 
pildīšanas laikā, gan ari par uzbrukumu viņai. KK 114.§ norādīts, ka 
amatpersonas dienesta rīcībai tiek pielīdzinātas darbības, izpildot tādu 
personu lēmumus, kurām ir policijas kalpotāja vai prokuratūras ierēdņu 
palīgu tiesības un pienākumi, bet kuras nav amatpersonas, kā arī tas, ka 
KK 113.§ tiek piemērots to personu aizsardzībai, kuras pieaicinātas 
atbalsta sniegšanai dienesta darbībā. 

Šveices KK285.pantā paredzēts sods tam, kurš, izmantojot vardarbību 
vai draudus, traucē vēlētai institūcijai, vēlētas institūcijas loceklim vai 
kalpotājam veikt viņu dienesta pilnvarās ietilpstošas darbības, piespiež 
viņus veikt darbības, kas izdarāmas, pildot dienesta pienākumus, vai, 
pielietojot vardarbību, apdraud personu viņas dienesta pienākumu 
pildīšanas laikā. Atsevišķi 286.pantā paredzēta atbildība tam, kurš liek 
šķēršļus vēlētai institūcijai, vēlētas institūcijas loceklim vai kalpotājam 
viņa dienesta pilnvarās ietilpstošo darbību veikšanai, bet 292.pantā -
personai, kura, būdama brīdināta, ka par nodarījumu draud sods, 
nepakļaujas kompetentas institūcijas vai pilnvarota ierēdņa rīkojumam. 

Sai noziedzīgo nodarījumu grupai pieskaitāma arī KL 273.pantā 
paredzēta valsts amatpersonas nosaukuma un varas patvaļīga 
piesavināšanās, kura sodāma ar nosacījumu, ja tā izdarīta nolūkā izdarīt 
noziedzīgu nodarījumu. 

Arī Vācijas KK 132.§ noteikta atbildība par varas piesavināšanos, proti, 
tam, kurš bez tiesiska pamata izpilda amatpersonas pienākumus un veic 
darbības, kuras var veikt persona tikai sakarā ar ieņemamo amatu valsts 
aparātā, klasificējot to kā noziedzīgu nodarījumu pret sabiedrisko kārtību. 

Bez tam Vācijas KK 132.a§ paredz sodu ari tam, kurš piesavinās vācu 
vai ārvalstu dienesta vai administratīvo amatu nosaukumus, akadēmiskos 
nosaukumus, titulus vai publiskos valsts nosaukumus, ārsta, advokāta, 
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auditora, zvērināta grāmatvedības revidenta, nodokļu konsultanta vai 
citu profesionālo amatu nosaukumus, nēsā vācu vai ārvalstu uniformas, 
dienesta uniformu vai dienesta zīmes. 

Saskaņā ar Šveices KK 287.pantu par amatpersonas varas piesavinā
šanos sodāma persona, kura ar prettiesisku nolūku piesavinās amat
personas varas realizēšanu vai militāras pavēles došanas varu. 

Salīdzināmajos krimināllikumos kā atsevišķu noziedzīgu nodarījumu 
grupu var izdalīt neatļautas darbības ar dokumentiem, vispirms jau to 
viltošanu. 

KL 275.pantā noteikta atbildība par dokumenta, kas piešķir tiesības vai 
atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga viltošanu, kā arī par viltota 
dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšanu vai izmantošanu. 

Ārvalstu krimināllikumos noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar doku
mentu viltošanu, ir ietverti patstāvīgās sadaļās, to klāsts ir daudz plašāks, 
atšķirīgi ir arī sastāva elementi. 

Ta Austrijas KK 223.§ un Vācijas KK 267. § atbildība par dokumenta 
viltošanu un viltojuma izmantošanu, kas būtu pielīdzināma KL 275.pantā 
paredzētajam noziedzīgajam nodarījumam, saistīta ar vainīgā nolūku 
izmantot to tiesiskās aprites procesā, bet Šveices KK 251.pantā ietverta 
norāde uz nolūku nodarīt kaitējumu kāda īpašumam vai iegūt sev vai 
citai personai nelikumīgu labumu. Jāpiezīmē, ka KL mantkārīgais nolūks 
līdz ar atkārtotu nodarījuma izdarīšanu un tā izdarīšanu personu grupā 
pēc iepriekšējas vienošanās un būtiska kaitējuma nodarīšanu valsts vai 
pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un 
interesēm norādīts kā nodarījuma kvalificējošā pazīme. 

Savukārt Vācijas likumdevējs, pastiprinot atbildību par īpaši smagiem 
dokumentu viltošanas gadījumiem, norādījis, ka tie ir tad, ja persona 
rīkojas nodarbošanās veidā kā tādas bandas locekle, kas ir izveidota, lai 
pastāvīgi nodarbotos ar krāpšanu vai dokumentu viltošanu, nodara 
mantisku zaudējumu lielā apmērā, rada ievērojamas briesmas tiesiskai 
apritei, izgatavojot lielu daudzumu viltotu vai falsificētu dokumentu, 
vai ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras vai amatpersonas dienesta 
stāvokli. 
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Salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos ir izveidotas vēl vairākas 
speciālas normas saistībā ar dokumentu viltošanu un šādu viltojumu 
izmantošanu. 

1a Austrijas KK 224.§ atsevišķi noteikta atbildība par īpaši aizsargājamu 
dokumentu viltošanu, bet Šveices KK 252.pantā - par personu aplieci
nošu dokumentu viltošanu vai falsificēšanu. Vācijas likumdevējs KK 
276.§ paredzējis atbildību par dienesta apliecību izmainīšanu un tādu 
viltojumu izmantošanu, kā ari par viltotu dienesta apliecību iegādāšanos. 

Trijās Vācijas KK normās noteikta atbildība par prettiesiskām darbībām 
ar apliecībām par veselības stāvokli. Saskaņā ar KK277.§ pie atbildības 
saucama persona, kura, nebūdama uz to tiesīga, izdod apliecību par 
paša vai citas personas veselības stāvokli vai falsificē tādu patiesu 
apliecību un izmanto to, lai maldinātu varas institūcijas vai apdrošinā
šanas sabiedrības. KK 278.§ noteikta atbildība par nepareizas apliecības 
par veselības stāvokli izdošanu iesniegšanai tiesīgām institūcijām un 
apdrošināšanas sabiedrībām, ko izdara ārsti un citas personas, kuras ir 
tiesīgas nodarboties ar ārsta praksi, bet KK 279.§ - par šādas viltotas 
apliecības izmantošanu ar tādu pašu nolūku. 

Arī Šveices KK 318.pants nosaka ārsta, zobārsta, vctārsta un akušiera 
atbildību par tīšu vai aiz neuzmanības izdotu nepatiesu apliecību, kas 
paredzēta iesniegšanai attiecīgajā institūcijā vai nelikumīga labuma 
saņemšanai, vai kas var pārkāpt trešās personas svarīgas un taisnīgas 
intereses. Sods ir bargāks, ja persona, kura rīkojusies tīši, pieprasījusi 
par to īpašu atlīdzību, pieņēmusi to vai pieļāvusi, ka tādu apsola. 

Savukārt Austrijas KK 225.a§ un Vācijas KK 268.§ paredzēta atbildība 
par datu viltošanu ar nolūku maldināt tiesiskās aprites procesā, bet 
Vācijas KK 269.§ izdalīta pierādījumu iegūšanai nozīmīgu datu viltošana 
un izmantošana ar nolūku maldināt tiesību normu piemērošanas 
procesā. 

Austrijas KK228.§, Vācijas KK271.§ un Šveices KK253.pantā noteikta 
atbildība par tā saukto pastarpināto dokumentu viltošanu, proti, par 
dokumenta apliecinājuma iegūšanu ar viltu. 

Austrijas likumdevējs KK 225.§ noteicis sodu ari tam, kurš vilto vai 
falsificē uz kādas lietas izdarīto oficiālu apliecinošu uzrakstu vai izmanto 
tiesiskā apritē šādu lietu. Līdzīga satura norma iekļauta arī Šveices KK 

214 

10. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību 

246.pantā, apzīmējot to kā dienesta zīmju viltošanu un nosakot atbildību 
tam, kurš vilto vai falsificē dienesta zīmes, kuras attiecīgās institūcijas 
uzspiež uz priekšmetiem, lai noteiktu pārbaudes rezultātu vai atļauju, 
piemēram, kontroles provi uz izstrādājumiem no zelta un sudraba, 
spiedogu uz gaļas produkcijas, muitas dienesta markas, lai izmantotu 
tās kā īstas vai neviltotas, vai izmanto viltotas vai falsificētas šāda veida 
dienesta zīmes kā īstas vai neviltotas. 

Austrijas KK 227.§ noteikta atbildība par sagatavošanos oficiāla 
dokumenta vai oficiāla apliecinoša uzraksta viltošanai, bet Vācijas KK 
275.§ - par sagatavošanos dienesta apliecību viltošanai. 

Salīdzināmajos krimināllikumos paredzēta atbildība arī par dokumentu 
iznīcināšanu, nolaupīšanu, slēpšanu un citām prettiesiskām darbībām 
ar tiem, taču ar atšķirīgiem kriminālatbildības nosacījumiem. 

Iā saskaņā ar KL 274. pantu par sodāmu atzīta dokumenta, kas piešķir 
tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga nolaupīšana, 
noslēpšana, tīša iznīcināšana vai bojāšana, kā arī minēto nolaupīto 
priekšmetu izmantošana un realizēšana. 

Austrijas KK 229.§ noteikta atbildība tam, kurš iznīcina dokumentu, ar 
kuru viņš vispār nav tiesīgs rīkoties vai nav tiesīgs rīkoties vienpersoniski, 
sabojā vai slēpj to, ja viņš rīkojas ar nodomu likt šķēršļus tam, lai šis 
dokuments tiktu izmantots tiesiskā apritē tiesību, tiesisko attiecību vai 
lakta pierādīšanai. 

Šveices likumdevējs KK 254.pantā paredz sodu tam, kurš sabojā, 
iznīcina, likvidē vai nolaupa dokumentu, ar kuru viņš nevar rīkoties 
vienpersoniski, ja nodarījums izdarīts ar nolūku nodarīt kaitējumu kāda 
mantai vai citām tiesībām vai iegūt sev vai citai personai nelikumīgu 
labumu. Saskaņā ar Vācijas KK 274.§ atbildība par dokumenta vai 
tehniska ieraksta, kas nepieder personai vispār vai nepieder tikai tieši 
viņai, iznīcināšana, padarīšana par nederīgu vai slēpšana ir saistīta ar 
nolūku nodarīt zaudējumu citai personai, tāpat kā datu ar pierādījuma 
nozīmi, ar kuriem persona vai tikai tieši viņa nevar rīkoties, slēpšana, 
izmainīšana, padarīšana par nederīgiem vai izdzēšana. 

Krimināllikumos noteikta arī atbildība par dienesta apmaksas zīmju 
viltošanu. 
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Saskaņā ar mūsu valsts KL 278.pantu šāda noziedzīga nodarījuma 
priekšmets ir tikai pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes, kā ari 
starptautiskie pasta atbildes kuponi, kuru viltošana, šādu viltojumu 
izmantošana pasta sūtījumiem un pārdošana tādā pašā nolūkā veido 
noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi. 

Šveices KK 245.pantā norādīts uz pastmarku, zīmogmarku un nodokļu 
marku viltošanu vai falsificēšanu un šādu viltojumu izmantošanu, bet 
328.pantā - uz pasta apmaksas zīmju imitēšanu bez viltošanas nolūka. 

Ari Austrijas KK 238.§, nosakot atbildību par apmaksas zīmju viltošanu, 
norādīts, ka par dienesta apmaksas zīmēm tāpat uzskatāmi zīmoga vai 
spiedoga dienesta nospiedumi, ar kuriem tiek apliecināta nodevas 
nomaksa vai citas nomaksas, taču jāpiezīmē, ka atbildība par to viltošanu, 
kā arī par šādu viltojumu iegūšanu tiek saistīta ar nolūku realizēt tos kā 
īstus un neviltotus, bet to realizēšana veido patstāvīgu noziedzīga 
nodarījuma sastāvu. 

Vācijas KK 148.§ likumdevējs vienkārši norāda uz dienesta apmaksas 
zīmēm, tuvāk neprecizējot noziedzīgā nodarījuma priekšmetu, un 
nosaka atbildību par to viltošanu ar nolūku izmantot vai realizēt tās, 
viltotu dienesta apmaksas zīmju iegūšanu tādā pašā nolūkā, to 
izmantošanu, piedāvāšanu pārdošanai un realizēšanu. 

Par noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret pārvaldības kārtību, būtu 
atzīstami ari Austrijas KK 230.§, Vācijas KK 274.§ un Šveices KK 256. 
un 257.pantā paredzētās prettiesiskās darbības ar robežzīmēm un ūdens 
līmeņa rādītājiem; Austrijas KK 273.§ un Vācijas KK 134.§ paredzētā 
vēršanās pret varas institūciju oficiālajiem paziņojumiem, kas izlikti 
publiskai iepazīstināšanai; Austrijas KK 231.§ ietvertā svešu dienesta 
apliecību izmantošana tiesisko attiecību noformēšanā; Šveices KK 
293.pantā paredzētā dienesta aktos esošo ziņu, kuras nepieciešams turēt 
noslēpumā, publicēšanu un Vācijas KK 281.§ kriminalizētā ļaun-prātīgā 
rīcība ar personas dokumentiem ar nolūku maldināt tiesību normu 
piemērošanas procesā. 

KL nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību" iekļauti 
tādi nodarījumi, kā pieprasītās informācijas nesniegšana un nepatiesu 
ziņu sniegšana (272.pants), piespiešana dot nepatiesu paskaidrojumu, 
atzinumu vai tulkojumu par lamentārās izmeklēšanas komisijai 
(272.'pants), neatļauta darbība ar arhīvu fonda dokumentiem (277.pants), 
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patvarība (279.pants), valsts robežas nelikumīga šķērsošana (284.pants), 
personas nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai (285.pants) un 
vairāki citi, kas nav raksturīgi salīdzināmajiem ārvalstu krimināl
likumiem. 

KL par noziedzīgu nodarījumu pret pārvaldības kārtību atzīta arī 
282.pantā paredzētā izvairīšanās no iesaukuma obligātajā militārajā 
dienestā, kura sodāmajā izvairīšanās ilgusi vairāk par desmit dienām, 
pastiprinot atbildību, ja tas izdarīts, nodarot sev miesas bojājumus vai 
simulējot slimību, viltojot dokumentus vai citādi maldinot. 
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11. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju 

Atšķirībā no mūsu valsts Krimināllikuma, kurā visi noziedzīgi nodarījumi 
pret jurisdikciju apvienoti vienā nodaļā, salīdzināmajos ārvalstu 
krimināllikumos tie ietverti vairākās sadaļās, lai arī Austrijas KK un 
Šveices KK ir izveidotas arī attiecīgās sadaļas. Vācijas KK noziedzīgi 
nodarījumi pret jurisdikciju iekļauti sadaļā "Sodāmi nodarījumi 
dienestā". 

Izdarītais salīdzinājums ļauj secināt, ka atbildības par noziedzīgiem 
nodarī jumiem pret jurisdikciju reglamentācija KL un pārējos 
krimināllikumos, izņemot Vācijas KK, ir visai atšķirīga. 

Ta tikai KL 290.pantā un Vācijas KK 344.§ ir noteikta atbildība par 
personas saukšanu pie kriminālatbildības, zinot, ka tā nav vainīga. 
Atbilstošā Vācijas KK norma pie tam diferencē atbildību atkarībā no 
tā, vai amatpersona, kura tīši pakļauj kriminālvajāšanai nevainīgu vai 
citu personu, kura saskaņā ar likumu vispār nevar tikt pakļauta 
kriminālvajāšanai, ir nozīmēta piedalīties lietvedībā par līdzekļu 
piemērošanu, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, vai arī krimināl
procesā, kas saistīts ar brīvības atņemšanas piemērošanu. 

Abos krimināllikumos tāpat ir paredzēta atbildība par nelikumīga 
sprieduma vai lēmuma taisīšanu, KL 291.pantā nosakot tiesneša vai 
pirmstiesas izmeklēšanas izdarītāja atbildību, bet Vācijas KK 339.§ -
tiesneša, citas amatpersonas vai šķīrējtiesneša atbildību, ja viņi, vadot 
lietas izskatīšanu vai pieņemot lēmumu lietā, pārkāpj likumu vienas 
personas labā vai kaitējot tai. 

Lai ari visai atšķirīgi, gan KL, gan arī Vācijas KK ir noteikta atbildība 
arī par piespiešanu dot liecību. Tā saskaņā ar KL 294.pantu pie atbildības 
par šo noziedzīgo nodarījumu saucams pirmstiesas izmeklēšanas 
izdarītājs, kurš piespiež nopratināšanā dot liecību, ja tas saistīts ar 
vardarbību, vardarbības piedraudējumu, ņirgāšanos par nopratināmo, 
vai izdarīts citādā veidā. Savukārt Vācijas KK 343.§ paredzēta atbildība 
amatpersonai, kura, būdama nozīmēta piedalīties kriminālprocesā, 
tiesvedībā līdzekļa piemērošanai sakarā ar administratīvo aizturēšanu, 
lietvedībā mantiskā zaudējuma atlīdzināšanai, disciplināro līdzekļu 
nozīmēšanas procesā, goda tiesā vai disciplinārā tiesā, nodara personai 
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miesas bojājumus, pielieto pret viņu citādu vardarbību, draud pielietot 
vardarbību vai moka viņu morāli, lai piespiestu viņu sniegt liecības 
procesā vai paziņot kaut ko, vai nedarīt kaut ko. 

Pie noziedzīgiem nodarījumiem, kurus izdara jurisdikcijas institūciju 
amatpersonas, vēl minami KL 289.pantā paredzētā pierādījumu vilto
šana, ko izdara tiesnesis vai pirmstiesas izmeklēšanas izdarītājs, un 
293.pantā ietvertā apzināti nelikumīgā aizturēšana un piespiedu atve
šana, par ko pie atbildības tāpat saucamas jau minētās amatpersonas. 

Vācijas KK 345.§ paredzēts sods amatpersonai par sprieduma 
izpildīšanu nevainīgajam, ja viņa, būdama nozīmēta piedalīties brīvības 
atņemšanas soda vai labošanas un drošības līdzekļa, kas saistīts ar 
izolāciju vai administratīvo aizturēšanu, izpildīšanas lietvedībā, izpilda 
tādu sodu vai līdzekli vai aizturēšanu, kaut arī šie līdzekļi saskaņā ar 
likumu nav izpildāmi. Tāpat sodāma amatpersona, kura izpilda 
nepilngadīgā arestēšanu, naudas sodu vai papildus sekas sakarā ar 
administratīvu sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, naudas sodu vai 
aizturēšanu sakarā ar sabiedriskās kārtības pārkāpšanu vai disciplināru 
līdzekli vai līdzekli, kas piemērots profesijas ietvaros vai goda tiesā, 
kaut arī saskaņā ar likumu tas nav izpildāms. 

KL 298.pantā paredzēta atbildība par apzināti nepatiesu ziņojumu par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nolūkā panākt krimināllietas 
ierosināšanu pret kādu personu, pastiprinot atbildību, ja tas saistīts ar 
apsūdzību smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā vai ar neīstu 
apsūdzības pierādījumu radīšanu vai ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, 
bet saskaņā ar KL 297.pantu pie atbildības saucama persona, kura 
pirmstiesas izmeklēšanā vai tiesā nepatiesi uzdevušies par apsūdzēto, 
tiesājamo, cietušo vai liecinieku. 

Arī Šveices KK 303.pantā paredzēts sods tam, kurš attiecīgajā institūcijā 
apzināti apsūdz nevainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā vai citādā 
veidā organizē ļaunprātīgus pasākumus ar nolūku panākt viņa krimināl-
vajāšanu. KK 304.pantā noteikta atbildība par jurisdikcijas institūciju 
maldināšanu, sniedzot attiecīgajā institūcijā liecības par to, ka bijis izda
rīts noziedzīgs nodarījums, vai apvainojot sevi noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanā. 

Vācijas KK līdzīgs nodarījums 145.d§ apzīmēts kā sodāma nodarījuma 
simulācija, nosakot atbildību tam, kurš tīši ar savām nepatiesām liecībām 
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maldina iestādi vai institūciju, kas ir atbildīga par ziņu saņemšanu par 
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, ka izdarīts prettiesisks nodalījums, 
ka it kā ir paredzēta prettiesiska nodarījuma izdarīšana, kā arī maldina 
par prettiesiska nodarījuma dalībniekiem. 

Jāpiezīmē, ka Vācijas KK 164.§ kriminalizēta ari nepatiesu aizdomu 
izraisīšana administratīvajai institūcijai vai amatpersonai, kas ir 
pilnvarota pieņemt iesniegumus, vai militārajam priekšniekam par per
sonas likumpārkāpumu vai dienesta pienākumu pārkāpšanu ar nolūku 
ierosināt vai turpināt disciplināru procesu vai citu disciplināru līdzekļu 
piemērošanu pret šo personu. Ja šāds nodarījums izdarīts publiski vai 
izplatot rakstveida materiālus un par to noteikts sods, atbilstoši KK 
165.§ pēc cietušā iesnieguma tiek noteikts, ka saskaņā ar pieprasījumu 
notiesāšanai par nepatiesu aizdomu izraisīšanu tiek piedots publisks 
raksturs. 

Austrijas KK šāds nodarījums apzīmēts kā viltus ziņojums par sodāma 
nodarījuma izdarīšanu, 298.§ nosakot atbildību tam, kurš apzināti sniedz 
nepatiesu ziņojumu attiecīgajai institūcijai vai ierēdnim, kurš tiesīgs 
pieņemt liecības, par sodāma nodarījuma izdarīšanu. Savukārt KK 297.§ 
noteikts, ka par neslavas celšanu sodāma persona, kura, pildot savu 
dienestu vai pārkāpjot dienesta vai profesionālos pienākumus, bez 
pamata tur aizdomās citu personu par sodāma nodarījuma izdarīšanu, 
zinot, ka aizdomas ir nepatiesas, un tādējādi pakļauj viņu briesmām 
tikt oficiāli vajātai. 

Salīdzināmajos krimināllikumos noteikta atbildība par apzināti 
nepatiesas liecības došanu. 

Saskaņā ar KL 300.pantu pie atbildības par apzināti nepatiesu liecību 
pirmstiesas izmeklēšanā, tiesā, notāram vai tiesu izpildītājam saucams 
liecinieks un cietušais. Tepat noteikta ari eksperta atbildība par apzināti 
nepatiesu atzinumu un tulka atbildība par apzināti nepatiesu tulkojumu. 
Nodarījuma kvalificēts sastāvs veidojas gadījumos, ja norādītās darbības 
izdarītas, izmeklējot vai iztiesājot tiesā lietas par smagu vai sevišķi smagu 
noziegumu, ja tām bijušas smagas sekas vai ja tās izdarītas mantkārīgā 
nolūkā. 

Šveices KK 306.pantā paredzēta atbildība par puses viltus liecību 
civilprocesā, bet KK 307.pantā, tāpat kā KL 300.pantā, - par nepatiesu 
liecību, nepatiesu ekspertīzi un nepatiesu tulkojumu. Atbildība tiek 
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pastiprināta, ja liecības, apskates dati, eksperta atzinums vai tulkojums 
ir apstiprināti ar zvērestu vai ar rokas spiedienu. 

Līdzīga, kaut ari pēc satura šaurāka, norma ietverta Austrijas KK 288.§, 
kurā noteikta liecinieka atbildība par nepatiesu liecību došanu tiesā un 
eksperta atbildība par nepareizu ziņu sniegšanu tiesai par apskati un 
par nepareizu atzinumu. Sods ir bargāks, ja persona dod nepatiesas 
liecības pēc tam, kad tā nodevusi zvērestu, vai ja viņa nepatiesās liecības 
apstiprina ar zvērestu. Atsevišķi 289.§ noteikta liecinieka atbildība par 
nepatiesu liecību un eksperta atbildība par nepatiesiem apskates datiem 
un nepareizu ekspertīzes atzinumu administratīvajai institūcijai. 

Arī Vācijas KK, kurā izveidota patstāvīga sadaļa "Bez zvēresta dotas 
nepatiesas liecības un viltus zvērests," 153.§ noteikta atbildība tam, kurš 
tiesā vai citā institūcijā, kas ir kompetenta veikt liecinieku vai ekspertu 
nopratināšanu, sniedz nepatiesas liecības bez zvēresta, bet 154.§ pare
dzēts bargāks sods par viltus zvēresta došanu, 155.§ izskaidrojot, ka 
zvērestam tiek pielīdzināts apliecinājums, kas aizstāj zvērestu un atsauk
šanās uz agrāk dotu zvērestu vai agrāk dotu apliecinājumu. Bez tam 
atsevišķi - 156.§ paredzēta atbildība tam, kurš varas institūcijai, kompe
tentai pieņemt zvērestam līdzvērtīgu apliecinājumu, sniedz nepatiesu 
apliecinājumu vai, atsaucoties uz tādu apliecinājumu, izsakās nepatiesi. 

Jānorāda, ka Vācijas KK 163.§ noteikta atbildība arī par viltus zvērestu 
aiz nevērības un par nevērīgu nepatiesu zvērestam līdzīgu apliecinājumu 
ar piebildi, ka persona netiek sodīta, ja viņa laikus paziņo par nepatieso 
ziņojumu. Vācijas KK bez tam par patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu 
159.§ atzīts mēģinājums uzkūdīt dot nepatiesas liecības, kas dodamas 
bez zvēresta, un zvērestam līdzīgu apliecinājumu, bet 160.§ - citas per
sonas uzkūdīšana dot viltus zvērestu, dot zvērestam līdzvērtīgu nepatiesu 
apliecinājumu vai dot nepatiesu liecību. Savukārt Austrijas KK 292.§ 
paredzēts sods tam, kurš ar maldināšanu par faktiem pamudina citu 
personu labprātīgi dot tiesai nepatiesas liecības vai panāk, ka tādā veidā 
maldināta persona dod nepatiesas liecības administratīvajai institūcijai. 

Salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos tiek paredzēta iespēja atbrīvot 
no kriminālatbildības par nepatiesu liecību došanu vai mīkstināt sodu 
par to. 

Tā Austrijas KK 290.§ "Liecību došana galējās nepieciešamības stāvoklī" 
noteikts, ka nav sodāms par nepatiesu liecību došanu ikviens, kurš tās 
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devis, lai novērstu savu vai sava radinieka negodu vai kriminālvajāšanas 
briesmas vai tiešu būtisku materiālu zaudējumu, ja viņš bijis vai varējis 
tikt atbrīvots no pienākuma sniegt liecības un ja viņš nezināja, ka tas 
bijis noziedzīgs nodarījums, nepaziņoja par atbrīvošanas pamatu, lai 
novērstu iepriekš minētās, no liecību došanas izrietošās sekas vai bija 
aizturēts par prettiesisku nodarījumu liecību došanai, vai izmeklēšanas 
gaitā devis nepatiesas liecības, lai izvairītos no kriminālvajāšanas 
draudiem. KK 291.§ nosaka, ka persona tāpat nav sodāmajā viņa aktīvi 
nožēlojusi izdarīto, proti, labojusi savas nepatiesās liecības līdz viņas 
pratināšanas pabeigšanai. 

Vācijas likumdevējs KK 157.§ "Liecību došana piespiedu stāvoklī" 
noteicis, ja liecinieks vai eksperts vainojami dod viltus zvērestu vai 
nepatiesu liecību bez zvēresta, tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt sodu, 
bet gadījumā, ja liecības dotas bez zvēresta, var pavisam atteikties no 
soda, ja persona devusi nepatiesas liecības, lai novērstu no radinieka 
vai no sevis briesmas tikt sodītam vai ar izolāciju saistīta labošanas un 
drošības līdzekļa piemērošanu, kā arī tad, ja persona, kura devusi 
nepatiesas liecības bez zvēresta, nav sasniegusi vecumu, kad viņa var 
dot zvērestu. Tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt sodu par viltus zvērestu, 
zvērestam līdzvērtīgu apliecinājumu vai nepatiesu liecību, kas dota bez 
zvēresta, ja persona, kas izdarījusi nodarījumu, laikus izlabo savu kļūdu. 
Labojums uzskatāms par novēlotu, ja, taisot spriedumu, to vairāk nevar 
ņemt vērā vai ja nodarījuma rezultātā nodarīts kaitējums citai personai, 
vai ja pret personu, kas devusi nepatiesas liecības, jau dotas liecinieka 
liecības, vai ja izmeklēšana jau ir uzsākta. 

Šveices likumdevējs paredz iespēju mīkstināt sodu pēc sava ieskata vai 
atteikties no soda, ja persona dod nepatiesas liecības pēc savas iniciatīvas 
un līdz tam, kamēr tā rezultātā iestājas juridisks kaitējums citai personai, 
bet, ja persona devusi nepatiesas liecības tādēļ, lai ar to palīdzību 
novērstu no sevis vai saviem radiniekiem kriminālvajāšanas briesmas, 
tiesnesis var mīkstināt sodu pēc sava ieskata. 

Salīdzinājumam jāatzīmē, ka mūsu valsts KL neparedz atbrīvošanu no 
soda vai soda mīkstināšanu personai, kura devusi apzināti nepatiesas 
liecības. KL 303.pants gan paredz, ka no kriminālatbildības atbrīvojami 
apsūdzētā vai tiesājamā saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un 
māsas, vecvecāki un mazbērni par atteikšanos dot liecību (KL302.pants), 
kas analizējamos ārvalstu krimināllikumos vispār nav kriminalizēta. 
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Krimināllikumos ietverta arī atbildība par nelikumīgu ziņu izpaušanu, 
taču atšķirīgs ir šo ziņu saturs un procesa stadija, uz kuru ziņas attiecas. 

Ta KL 304.pantā paredzēta atbildība par pirmstiesas izmeklēšanas datu 
izpaušanu bez prokurora vai izziņas izdarītāja atļaujas, ko izdarījusi 
persona, kura ir bijusi brīdināta par šo ziņu neizpaušanu. 

Vācijas KK 353.d§ nosaka atbildību personai, kura, pārkāpjot likuma 
aizliegumu, publiski paziņo par tiesas izmeklēšanu slēgtā procesā vai 
par dienesta dokumenta, kas attiecas uz lietu, saturu, prettiesiski izpauž 
ziņas, kuras viņai kļuvušas zināmas slēgtā tiesas procesā vai par dienesta 
dokumenta, kas attiecas uz lietu, saturu vai publiski paziņo apsūdzības 
slēdziena pilnu tekstu vai tā galvenās daļas vai citus kriminālprocesa, 
lietvedības par naudas zaudējumu piedziņu vai disciplinārās lietvedības 
dienesta dokumentus pirms šo dokumentu paziņošanas publiskā 
lietvedībā vai pirms procesa beigām. 

Savukārt Austrijas KK 301.§ paredz atbildību ikvienam, kurš, pārkāpjot 
likumā noteikto aizliegumu, publicē iespiestā izdevumā, pa radio vai 
kādā citādā veidā izplata paziņojumu par izskatīšanas saturu, ko veikusi 
tiesa vai administratīvā institūcija procesā, kurā sabiedrības piedalīšanās 
bijusi liegta. Tāpat sodāma persona, kura, pārkāpjot pienākumu glabāt 
noslēpumu, ko viņai saskaņā ar likuma prasībām uzlikusi tiesa vai 
administratīvā institūcija, iepriekš minētajā veidā izplata paziņojumu 
par apspriešanas saturu tiesas vai administratīvajā procesā. 

Krimināllikumos tāpat ietverti noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju, 
kas saistīti ar pierādījumiem. 

Tā saskaņā ar KL 289.pantu sodāms tiesnesis vai pirmstiesas 
izmeklēšanas izdarītājs, kurš radījis apzināti nepatiesu pierādījumu vai 
apzināti slēpis esošo pierādījumu. Savukārt KL 306.pantā paredzēta 
atbildība par priekšmetu, dokumentu vai citu materiālu, kam var būt 
pierādījumu nozīme krimināllietā, tīšu neizdošanu, ja tos personai, kas 
nav aizdomās turētais, apsūdzētais vai tiesājamais, pieprasījusi izdot 
pirmstiesas izmeklēšanas iestāde vai tiesa. 

Austrijas KK293.§ paredzēta atbildība ikvienam, kurš izgatavo nepatiesu 
pierādījumu vai vilto patiesu pierādījumu, ja viņš rīkojas ar nolūku, ka 
šis pierādījums tiks izmantots tiesas vai administratīvajā procesā, vai 
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kurš tiesas vai administratīvajā procesā izmanto nepatiesu vai viltotu 
pierādījumu. KK 295.§ savukārt noteikta atbildība par pierādīšanas 
līdzekļa, kas paredzēts izmantošanai tiesas vai administra-tīvajā procesā, 
iznīcināšanu, sabojāšanu vai slēpšanu, ja persona rīkojas ar nolūku 
novērst tā izmantošanu procesā. 

Par noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju tāpat atzītas neliku
mīgās darbības ar aprakstāmo mantu vai mantu, kurai uzlikts arests. 

Saskaņā ar KL 308.pantu sodāma tādas mantas izšķērdēšana, atsavinā
šana vai slēpšana, kurai uzlikts arests, kā arī tās apmainīšana. 

Vācijas KK 136.§ noteikta atbildība tam, kurš iznīcina, sabojā, padara 
par nederīgu lietu, kurai uzlikts arests vai kura citādā veidā pakļauta 
dienesta arestam, vai kādā citādā veidā pilnīgi vai daļēji izņem mantu 
no aresta. Tāpat sodāms tas, kurš iznīcina, sabojā, norauj vai padara 
par neatpazīstamu dienesta zīmogu, kas uzspiests tādēļ, lai pakļautu 
lietu arestam, vai kurš pilnīgi vai daļēji salauž apzīmogotu atslēgu. 

Austrijas KK 292.a§ par kriminālsodāmu atzīta nepatiesa vai nepilna 
mantas apraksta iesniegšana tiesai vai institūcijai, kas izpilda sodu, 
tādējādi kaitējot kreditora prasību apmierināšanai. KK 271.§ paredzēts 
sods tam, kurš iznīcina, sabojā, izkomplektē, padara par nederīgu vai 
pilnīgi vai daļēji izņem no mantas aresta lietu, kurai administratīvā kārtā 
uzlikts arests vai kura paredzēta konfiskācijai, bet 272.§ - tam, kurš 
sabojā vai noņem zīmogu, ko ierēdnis uzlicis savu pienākumu pildīšanas 
laikā, lai no apzīmogotas glabātavas vai no aresta izņemtu lietu vai 
uzliktu uz tās citu zīmogu, vai kurš pilnīgi vai daļēji padara par nederīgu 
apzīmogojumu, izmantojot tādu zīmogu. 

Arī Šveices KK 290.pantā, līdzīgi kā iepriekš minētajā Austrijas KK 
normā, paredzēta atbildība tam, kurš noņem, likvidē vai padara par 
nederīgu dienesta zīmi, proti, dienesta zīmogu, ar kuru lieta apzīmogota 
vai iezīmēta. KK 289.pants nosaka atbildību tam, kurš, pārkāpjot 
administratīvos priekšrakstus, konfiscē lietu, kurai uzlikts arests. 

Krimināllikumos tāpat ir ievietotas normas, kurās formulēti sastāvi par 
izvairīšanos no soda un piemēroto līdzekļu izciešanas, kā arī par tiesas 
sprieduma vai lēmuma neizpildīšanu. 

Šeit var minēt KL 312.pantu, kas paredz sodu par izvairīšanos no tiesas 
piespriestā brīvības atņemšanas, aresta vai tiesību ierobežošanas soda 
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izciešanas, un 296.pantu, kurā noteikta atbildība par tiesas sprieduma 
un lēmuma tīšu neizpildīšanu vai izpildes kavēšanu. 

Vācijas KK 145.c§ noteikta atbildība par profesijas aizlieguma 
pārkāpšanu, proti, pie atbildības saucams tas, kurš strādā profesijā, 
profesionālajā sfērā, nodarbojas ar amatu vai strādā amatnieciskā sfērā 
par sevi vai kādu citu, vai piespiež citu strādāt par sevi, lai arī viņam vai 
citam šāds darbs aizliegts un ir kriminālsodāms. Savukārt KK 145.a§ 
noteikta atbildība tam, kurš uzraudzības laikā pār notiesātā uzvedību 
pārkāpj noteiktos norādījumus un tādējādi rada draudus uzraudzības 
rnērķu sasniegšanai. Abi šie nodarījumi klasificēti kā noziedzīgi 
nodarījumi pret sabiedrisko kārtību. 

Šveices KK ietvertas vairākas normas, saskaņā ar kurām sodāma tiesas 
noteikto aizliegumu vai līdzekļu pārkāpšana. Tā KK 291.pants nosaka 
sodu par kompetentas institūcijas noteiktās izsūtīšanas no zemes vai 
kantona pārkāpšanu, bet 294.pantā - par nodarbošanos ar profesiju, 
amatu vai tirdzniecisko darījumu slēgšanu, kuru veikšana aizliegta ar 
tiesas spriedumu. Šveices KK 295.pantā paredzēta atbildība gan tam, 
kurš pārkāpj uz tiesas sprieduma pamata noteikto aizliegumu apmeklēt 
restorānus personām, kuras pārmērīgi lieto alkoholiskos dzērienus, gan 
ari tādas iestādes saimniekam, kurš dod kādam alkoholiskos dzērienus 
vai pieļauj to, zinot, ka šai personai saskaņā ar pilnvarotas institūcijas 
rīkojumu aizliegta restorāna apmeklēšana. 

Atsevišķi apskatāmi noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju, kas saistīti 
ar prettiesiskām darbībām brīvības atņemšanas vietās. 

KL 311.pantā "Uzbrukums ieslodzījuma vietā administrācijai un 
notiesātajiem" paredzēta atbildība par tādu personu organizētas grupas 
izveidošanu, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, vai piedalīšanos šādā 
grupā, lai ieslodzījuma vietā izdarītu uzbrukumu vai lietotu citādu 
vardarbību pret administrāciju vai citu notiesāto, kā arī par šādu 
uzbrukumu vai vardarbību. Savukārt KL 310.pants paredz sodu par 
bēgšanu no aizturēto turēšanas, iepriekšējā apcietinājuma un no 
ieslodzījuma vietas, pastiprinot atbildību, ja tas saistīts ar vardarbību 
vai ar vardarbības piedraudējumu pret apsardzi vai ja tas izdarīts 
atkārtoti, vai ja to izdarījusi personu grupa. 

Šveices KK šīs darbības apvienotas vienā 311 .pantā "Ieslodzīto dumpis," 
saskaņā ar kuru pie atbildības saucami ieslodzītie vai citas personas, 
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kuras uz administratīva priekšraksta pamata nosūtītas uz attiecīgo 
iestādi, kuri pulcējas kopā ar nolūku pēc apvienošanās uzbrukt iestādes 
kalpotājiem vai citām personām, kuras veic uzraudzību pār ieslodzī
tajiem, izmantojot Vardarbību vai vardarbības pielietošanas draudus, 
piespiež iestādes kalpotājus vai citas personas, kuras veic uzraudzību 
pār ieslodzītajiem, izdarīt to vai citu darbību vai atturēties no tās, 
pielietojot vardarbību, izdara bēgšanu. 

Arī Vācijas KK 121.§ līdzīgs nodarījums apzīmēts kā ieslodzīto dumpis, 
paredzot sodu ieslodzītajiem, kuri sapulcējas un kopīgiem spēkiem 
izdara spiedienu uz iestādes kalpotāju, citu amatpersonu vai personu, 
kurai uzdota uzraudzība, apkalpošana vai izmeklēšana, vai uzbrūk 
viņiem, pielietojot spēku, pielietojot vardarbību, izdara bēgšanu vai, 
pielietojot vardarbību, atbalsta kāda ieslodzītā bēgšanu. 

Krimināllikumos atsevišķā normā ir izdalīta atbildība par ieslodzīto 
atbrīvošanu, viņu pamudināšanu uz bēgšanu un bēgšanas atbalstīšanu, 
tikai ar to atšķirību, ka Šveices KK 310.pantā norādīts uz vardarbības, 
draudu vai viltus izmantošanu šā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas gaitā. 

Vācijas KK 120.§ otrajā daļā sods ir noteikts bargāks, ja vainīgais ir 
amatpersona vai persona, kura ir speciāli pilnvarota publiska dienesta 
izpildīšanai, lai novērstu ieslodzīto bēgšanu. Savukārt Austrijas KK300.§ 
ir ietverta piebilde, ka ieslodzītais, kurš pamudina citu personu, lai tā 
atbrīvotu viņu vai palīdzētu viņai bēgt, pie atbildības nav saucama. 
Šveices KK 319.pantā paredzēts sods ierēdnim, kurš palīdz arestētajam, 
ieslodzītajam vai citai personai, kura uz administratīva rīkojuma pamata 
nosūtīta uz attiecīgo iestādi, izdarīt bēgšanu vai pieļauj to. 

Noziedzīgiem nodarījumiem pret jurisdikciju pieskaitāma arī picsaistība 
noziedzīgam nodarījumam. 

KL šajā noziedzīgo nodarījumu grupā vispirms jau ietverta iepriekš 
neapsolīta slēpšana, kura saskaņā ar 313.pantu izpaužas kā noziedz
nieka, nozieguma izdarīšanas rīku un līdzekļu, nozieguma pēdu vai 
noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu iepriekš neapsolīta slēpšana un KL 
315.pantā paredzētā neziņošana, ja ir droši zināms, ka tiek gatavots vai 
izdarīts noziegums. Kriminālatbildība abos gadījumos iestājas tikai tad, 
ja slēpjamais noziegums un noziegums, par kuru netiek ziņots, ir smags 
vai sevišķi smags, pie tam saskaņā ar KL 22. panta otro un trešo daļu 
par iepriekš neapsolītu slēpšanu un neziņošanu neatbild noziegumu 
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izdarījušās personas saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, 
vecvecāki un mazbērni, bet likumā noteiktajos gadījumos arī citas per
sonas. Nosacīti šai noziedzīgo nodarījumu grupai pieskaitāma arī KL 
314.pantā paredzētā noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un 
realizēšana. 

Atbildība par slēpšanu paredzēta arī Šveices KK 305.pantā un Austrijas 
KK 299.§, kuros noteikts, ka pie atbildības saucama persona, kura slēpj 
kādu no kriminālvajāšanas, viņam noteiktā soda vai līdzekļa izpildīšanas. 

Austrijas KK ietverta atruna, ka pie atbildības nav saucama persona, 
kura pamudina citu personu slēpt viņu, kā arī tas, kurš izdara noziedzīgu 
nodarījumu ar nolūku slēpt radinieku vai likt šķēršļus tam, ka viņš pats 
var tikt vajāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai ka viņam var 
tikt noteikts sods vai preventīvais līdzeklis, ja slēpjamā persona tiek 
vajāta kriminālā kārtā un viņai nosakāms sods vai preventīvais līdzeklis. 
Tepat arī norādīts, ka persona, kura izdara slēpšanu, lai novērstu savu 
vai sava radinieka negodu vai kriminālvajāšanas briesmas vai tiešu un 
būtisku materiālu zaudējumu, nav sodāma, ja sekas, kuras vajadzēja 
novērst noziedzīgā nodarījuma rezultātā, ņemot vērā arī slēpjamā 
noziedznieka bīstamību un nodarījuma smagumu, kuru izdarījusi 
slēpjamā persona vai par kuru tā tikusi notiesāta, būtu smagākas nekā 
tās kaitīgās sekas, kuras radušās vai varēja rasties no noziedzīgā 
nodarījuma. 

Atbildība par tīšu un aiz neuzmanības izdarītu neziņošanu paredzēta 
Vācijas KK 138.§, nosakot tam, kurš, droši zinot, ka tiek gatavots vai 
izdarīts kāds no paragrāfā norādītajiem nodarījumiem, tajā laikā, kad 
vēl varēja novērst šā nodarījuma izdarīšanu vai tā sekas, laikus 
nebrīdināja par to attiecīgo institūciju vai personu, kurai draud briesmas. 

Savukārt 139.§ norādīti gadījumi, kad neziņošana par plānotiem 
nodarījumiem nav sodāma. Tāpat kā Latvijas, arī Vācijas likumdevējs 
nosaka, ka garīdzniekam nav pienākuma ziņot par to, kas viņam ticis 
uzticēts grēksūdzē kā garīgai personai. Tas, kurš neziņo par radinieku, 
lai arī viņam vajadzēja ziņot, nav sodāms, ja viņš neatlaidīgi centies 
atturēt radinieku no nodarījuma izdarīšanas vai novērst tā sekas, izņemot 
gadījumus, kad runa ir par slepkavību vai slepkavību pastiprino-šos 
apstākļos, genocīdu, cilvēku nolaupīšanu šantāžas nolūkā, ķīlnieku 
sagrābšanu, uzbrukumu gaisa vai ūdens transportam, ko izdarījusi 
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teroristiska apvienība. Ja ir šie paši nosacījumi, advokātam, aizstāvim 
vai ārstam nav pienākuma ziņot par to, kas viņiem uzticēts šajā kvalitātē. 
Tiesa var atteikties no soda, ja netika izdarīts nodarījuma mēģinājums. 

Austrijas KK 286.§ paredzēta atbildība par sodāma nodarījuma 
picļaušanu, ievietojot to starp noziedzīgiem nodarījumiem pret 
sabiedrisko mieru. 

Likumā noteikts, ka sodāms ikviens, kurš pieļauj bezdarbību ar nolūku, 
lai tiktu izdarīts tīšs sodāms nodarījums, neliek šķēršļus jau uzsākta vai 
tieši gatavota nodarījuma realizēšanai vai gadījumos, kad paziņošana 
varai vai personai, pret kuru vērsts šis nodarījums, ļautu novērst tā izdarī
šanu, ar nosacījumu, ja bijis izdarīts vismaz sodāma nodarījuma mēģinā
jums un par tā izdarīšanu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku 
par vienu gadu. 

Normā ietverta atruna, ka nodarījuma izdarītājs nav sodāms, ja viņš 
nevar viegli novērst sodāmu nodarījumu vai paziņot par tā izdarīšanu, 
nepakļaujot sevi vai savu tuvu radinieku nopietna kaitējuma nodarīšanas 
briesmām; uzzinājis par sodāma nodarījuma izdarīšanu tikai no 
paziņojuma, kas viņam tika uzticēts grēksūdzes laikā; sodāma 
nodarījuma novēršanas vai paziņošanas par tā izdarīšanu gadījumā 
pārkāptu ar likumu atzīto saistību glabāt noslēpumu un pienākuma 
glabāt noslēpumu pārkāpšanas sekas būtu ievērojami smagākas, nekā 
labvēlīgās sekas, kuras izraisījusi sodāma nodarījuma nenovēršana vai 
nepaziņošana par to. 

KL kā noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju vēl klasificēta iejaukšanās 
lietu izmeklēšanā (KL 294'.pants) un iejaukšanās lietu iztiesāšanā (KL 
295.pants), bet Vācijas KK356.§ noteikta atbildība advokātam vai citam 
pilnvarotajam, kurš viņam uzticētajā lietā vienā un tajā pašā procesā 
prettiesiski pārstāv abu pušu intereses, dodot viņiem padomus vai 
sniedzot palīdzību. Sods ir bargāks, ja šī persona rīkojas pēc vienošanās 
ar citu pusi, nodarot kaitējumu pusei, kuras intereses viņa pārstāv. 
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Salīdzināmajos krimināllikumos ir izdalītas patstāvīgas sadaļas, kuros 
ietverti šie noziedzīgie nodarījumi, taču jāatzīmē, ka to sastāva pazīmju 
aprakstā ir vērojamas visai būtiskas atšķirības. Atšķirīgs ir arī krimina-
lizēto darbību (bezdarbības aktu) klāsts. 

Visos krimināllikumos ir noteikta atbildība par dienesta stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas KL 318.pantā definēta kā valsts amat
personas izdarītas tīšas darbības, ļaunprātīgi izmantojot dienesta 
stāvokli, kas sodāmas ar nosacījumu, ja tās radījušas būtisku kaitējumu 
valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas 
tiesībām un interesēm. Atbildība tiek pastiprināta, ja šādas darbības 
izraisījušas smagas sekas vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā. 

Šveices KK 312.pantā tāpat ir noteikta vēlētas institūcijas locekļa un 
ierēdņa atbildība par dienesta varas ļaunprātīgu izmantošanu, kura 
iestājas gadījumā, ja tas izdarīts nolūkā iegūt sev vai citam nelikumīgu 
labumu vai nodarīt citam kaitējumu. Bez tam saskaņā ar KK 314.pantu 
iepriekš norādītās personas saucamas pie atbildības par dienesta 
pienākumu nepareizu pildīšanu, kas izpaužas kā kaitējuma nodarīšana 
sabiedriskajām interesēm, slēdzot darījumus, kas viņām jāievēro, ja šīs 
darbības tāpat izdarītas ar nolūku iegūt nelikumīgu peļņu sev vai citam. 

Austrijas likumdevējs 302.§ runā par administratīvās varas ļaunprātīgu 
izmantošanu, nosakot, ka sodāms ierēdnis, kurš, pildot savas pilnvaras 
federācijas, Zemes, kopienu padomes, kopienas vai citas publisko tiesību 
personas vārdā kā tās institūcija likumu pildīšanai, apzināti ļaunprātīgi 
izmanto savu dienesta stāvokli ar nolūku ierobežot citas personas 
tiesības. Bargāk sodāms tas, kurš izdara noziedzīgu nodarījumu, vedot 
lietas ar ārvalsti vai ar starptautisku vai starpvalstu iestādi, vai kurš, 
izdarot nodarījumu, nodara zaudējumu par summu, kas pārsniedz 40 000 
eiro. 

KL ir konstruēta viena norma, kurā ir paredzēta atbildība par dienesta 
pilnvaru pārsniegšanu, proti, par valsts amatpersonas izdarītajām tīšām 
darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu 
vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas ar 
nosacījumu, ka šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai 
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pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un 
interesēm. Kvalificēts sastāvs veidojas, ja šīs darbības izraisījušas smagas 
sekas vai ja tās saistītas ar vardarbību, vai ja tās izdarītas mantkārīgā 
nolūkā. 

Salīdzināmajos ārvalstu krimināllikumos darbības, kas būtu vērtējamas 
kā atsevišķi dienesta pilnvaru pārkāpšanas vai citādas dienesta ļaun
prātības gadījumi, veido atsevišķus patstāvīgus noziedzīgu nodarījumu 
sastāvus. 

Piemēram, Vācijas KK paredzēta atbildība par nelikumīgu nodevu 
iekasēšanu. Ta saskaņā ar Vācijas KK 352.§ pie atbildības saucama 
amatpersona, advokāts vai cits pilnvarotais, kuram ir tiesības iekasēt 
savā labā samaksu par savu dienesta pienākumu pildīšanu savā labā, ja 
viņš saņem samaksu vai atlīdzību, kaut arī zina, ka šai personai tā vispār 
nav jāmaksā vai jāmaksā daudz mazāka summa, bet KK 353.§ noteikta 
atbildība amatpersonai, kurai ir tiesības iekasēt nodokļus, nodevas vai 
citas iemaksas publiskajā kasē, ja viņa iekasē iemaksas, zinot, ka 
personai, kura tās izdara, vispār nav jāmaksā vai jāmaksā daudz mazāka 
summa, un prettiesiski iekasēto summu pilnībā vai daļēji neiemaksā 
kasē. Tāpat arī saskaņā ar Šveices KK 313.pantu sodāms ierēdnis, kurš 
ar mantkārīgu mērķi palielina tarifus, nodevas vai samaksu, kam nav 
jābūt tādā apmērā, vai palielina likumīgos paredzamos apmērus. 

Ārvalstu krimināllikumos ir ietvertas arī vairākas normas par amat
personu citiem izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem saistībā ar 
dienestu. 

Tā Austrijas KK 312.§ nosaka ierēdņa atbildību par to, ka viņš nodara 
fiziskas vai psihiskas ciešanas ieslodzītajam vai citai uz administratīva 
priekšraksta pamata aizturētai personai, kura atrodas viņa varā vai kurai 
viņam ir pieeja sakarā ar dienestu, pastiprinot attiecīgi atbildību atkarībā 
no nodarītā kaitējuma personas veselībai vai viņas nāves izraisīšanas. 
Savukārt Austrijas KK 313.§ noformulēta vispārēja norma, saskaņā ar 
kuru paredzēts sods ierēdnim, kurš izdara citu - likumā speciāli 
nenoformulētu iepriekš nodomātu sodāmu nodarījumu, izmantojot 
viņam ar dienestu piešķirtās pilnvaras. 

Vācijas KK 340.§ paredz sodu amatpersonai, kura dienesta pildīšanas 
laikā vai sakarā ar dienestu nodara miesas bojājumus vai pieļauj to 
nodarīšanu. Saskaņā ar šā kodeksa 357.§ sodāms priekšnieks, kurš 
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uzkūda pakļauto izdarīt prettiesisku nodarījumu, mēģina izdarīt tādu 
uzkūdīšanu vai pieļauj, ka pakļautais izdara tādu prettiesisku 
nodarījumu. Tāpat sodāma amatpersona, kurai uzdots veikt uzraudzību 
vai kontroli pār citas amatpersonas dienesta lietām, ja šīs pēdējās 
amatpersonas izdarītais prettiesiskais nodarījums skar lietas, kas attiecas 
uz uzraudzību vai kontroli. 

Saskaņā ar Austrijas KK 303.§ sodāms ierēdnis, kurš aiz neuzmanības 
ierobežo citu personu tās tiesībās, nodarot prettiesisku zaudējumu vai 
atņemot personisko brīvību, vai izdarot prettiesisku kratīšanu mājoklī. 

Šveices KK 322.bis pants paredz sodu tam, kurš, būdams atbildīga per
sona, tīši vai aiz neuzmanības neliek šķēršļus publicēšanai, ar kuru 
izdarīta sodāma darbība, bet KK 322.pants paredz sodu masu 
informācijas līdzekļa vadītājam par pienākuma sniegt izziņas 
pārkāpšanu. 

Atbildība par valsts amatpersonas bezdarbību noteikta tikai KL, tā 
319.pantā to raksturojot kā valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, 
kad valsts amatpersona tīši vai aiz nolaidības neizdara darbības, kuras 
tai pēc likuma vai pēc uzlikta uzdevuma jāizdara, lai novērstu kaitējumu 
valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas 
tiesībām un interesēm, un ja ar to valsts varai, pārvaldības kārtībai vai 
ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm radīts būtisks 
kaitējums. 

Atbi ldības regulē jums p a r kukuļņemšanu un kukuļdošanu 
salīdzināmajos krimināllikumos būtiski atšķiras. 

Tā KL 320.pantā paredzēta valsts amatpersonas atbildība par materiālu 
vērtību, mantiska vai citāda rakstura labuma, to piedāvājuma apzināti 
prettiesisku pieņemšanu, bet KL 323.pantā - ikvienas personas atbildība 
par kukuļa nodošanu vai piedāvāšanu valsts amatpersonai par kādas 
darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja, kukuļa piedāvātāja 
vai citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli. 

Saskaņā ar Šveices KK 315.pantu par kukuļņemšanu sodāmi vēlētas 
institūcijas locekļi, ierēdņi, personas, kuras aicinātas realizēt tiesas varu, 
šķīrējtiesnesis, oficiāli nozīmēti eksperti, tulki, kuri pieprasa, saņem vai 
pieļauj, ka viņiem apsola dāvanu vai citu likumīgā kārtā nepienākošos 
labumu par dienesta darbības, kas pārkāpj viņu pienākumus, izdarīšanu 
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nākotnē. Sods ir bargāks, ja persona uzpirkšanas rezultātā pārkāpj savus 
dienesta pienākumus. Savukārt KK 316.pantā paredzēta atbildība par 
dāvanu saņemšanu, kad iepriekš minētā personas pieprasa, saņem vai 
pieļauj, ka viņai apsola dāvanu vai citu likumīgā kārtā nepienākošos 
labumu par dienesta darbības, kas nepārkāpj viņu pienākumus, izdarīšanu 
nākotnē. Kukuļa piedāvātāja un devēja atbildība Šveices KK ietverta 
sadaļā "Noziedzīgi nodarījumi pret valsts varu," saskaņā ar 288.pantu 
par vainīgu uzpirkšanā atzīstot personu, kura KK 315.pantā norādītajām 
personām piedāvā dāvanu vai citu labumu, apsola to, dod vai pieļauj 
iespēju to piedāvāt, lai tās pārkāptu savus amata vai dienesta pienākumus. 

Arī Austrijas KK atbildība tiek diferencēta atkarībā no tā, vai labums 
domāts ierēdnim par tiesisku vai prettiesisku viņa pienākumos ietilpstošu 
darbību vai bezdarbību. 

Tā saskaņā ar KK 304.§ par dāvanu saņemšanu sodāms ierēdnis, kurš 
pieprasa no citas personas labumu sev vai trešajai personai, pieņem to 
vai apsola pieņemt par viņa pienākumos ietilpstošo darbību vai 
bezdarbību, pildot savu dienesta pienākumu, vai par tās pienākumiem 
pretrunīgu darbību vai bezdarbību, kas jau sodāma bargāk. Jāpiezīmē, 
ka atsevišķās normās noteikta atbildība par dāvanu saņemšanu, ko izdara 
sabiedrisko iestāžu vadošās amatpersonas, kuras pieprasa no citas 
personas labumu sev vai trešajai personai, pieņem to vai apsola pieņemt 
par tiesiskas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu, ko tās var izdarīt kā 
sabiedriskās iestādes vadošās amatpersonas, nosakot bargāku sodu, ja 
vainīgā nodoms bijis vērsts uz tādas tiesiskas darbības izdarīšanu vai 
neizdarīšanu, kas ir pretrunā ar viņa pienākumiem (KK 305.§) un dāvanu 
saņemšanu, ko izdara tiesas vai citas institūcijas noteiktam procesam 
nozīmēts eksperts par nepareiza apskates slēdziena vai ekspertīzes 
atzinuma iesniegšanu (KK 306.§). KK 153.a § paredz atbildību par 
dāvanu saņemšanu, ko izdara valsts institūciju pārstāvis, kurš pieņem 
un pretrunā ar pienākumu neatraida ievērojamu mantisku labumu par 
viņam ar likumu, dienesta uzdevumu vai darījumu piešķirto pilnvaru 
rīcībai ar mantu realizēšanu, vai uzliek par pienākumu tā rīkoties citai 
personai, ievietojot to starp noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. 

Austrijas KK 307.§, kurš nosaukts "Kukulis", noteikta atbildība 
ikvienam, kurš piedāvā, sola vai garantē labumu (šajā gadījumā ietverta 
norāde uz ievērojamu labumu) ierēdnim, sabiedriskās iestādes vadošajai 
amatpersonai, tāpat diferencējot to atkarībā no tā, vai labums paredzēts 
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par pienākumos ietilpstošas tiesiskas darbības izdarīšanu vai neizdarī
šanu, vai par tiesiskas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu pretrunā ar 
viņu pienākumiem, kā arī par labuma piedāvāšanu, solīšanu vai 
garantēšanu ekspertam par nepareiza apskates slēdziena vai eksperta 
atzinuma iesniegšanu. 

Vācijas likumdevējs iepriekš analizētos nodarījumus dēvē par labuma 
saņemšanu un kukuļa saņemšanu. Tā saskaņā ar KK 331.§ sodāma 
amatpersona un publiskā dienesta pildīšanai speciāli nozīmēta persona, 
kura par dienesta pienākumu pildīšanu pieprasa sev vai trešajai personai 
labumu, vienojas par tā pieņemšanu vai pieņem to, kā arī tiesnesis vai 
šķīrējtiesnesis, kurš kā atlīdzību pieprasa labumu sev vai trešajai 
personai, vienojas par tā pieņemšanu vai arī pieņem par to, ka viņš 
veicis vai veiks nākotnē noteiktu dienesta darbību, kuriem paredzētais 
sods ir bargāks. Savukārt iepriekš minētās personas par kukuļa 
saņemšanu saskaņā ar KK 332.pantu sodāmas tad, ja viņas pieprasa 
labumu sev vai trešajai personai, vienojas par tā saņemšanu vai pieņem 
to kā atlīdzību par to, ka tās veikušas vai veiktu nākotnē dienesta darbību 
vai tiesneša darbību un tādējādi pārkāpušas vai pārkāptu savus dienesta 
vai tiesneša pienākumus. 

Atkarībā no tā, vai labums piedāvāts, solīts vai nodots amatpersonai, 
publisko pienākumu pildīšanai speciāli pilnvarotai personai vai 
bundesvēra karavīram par dienesta pienākumu pildīšanu, tiesnesim vai 
šķīrējtiesnesim par noteiktas tiesas darbības veikšanu, vai arī par dienesta 
vai tiesas darbību veikšanu, kas bijusi vai būs saistīta ar dienesta 
pienākumu vai tiesneša pienākumu pārkāpšanu, Vācijas KK atsevišķās 
normās paredzēta diferencēta atbildība ari par labuma došanu (333.§) 
un par kukuļdošanu (334.§). KK 337.§ ietverta piezīme, ka atlīdzība 
šķīrējtiesnesim atzīstama par labumu analizēto normu nozīmē tikai tad, 
j a viņš pieprasa to vienai pusei, slepus no otras puses vienojas par labuma 
pieņemšanu vai pieņem to, un ja viena puse, slepus no otras, piedāvā, 
sola vai nodod viņam labumu. 

KL un Vācijas KK risināts arī jautājums par labuma devēja un 
kukuļdevēja atbrīvošanu no atbildības, taču atbrīvošanas nosacījumi 
atšķiras. 

Ta saskaņā ar KL 324.pantu personu, kas devusi kukuli, atbrīvo no 
kriminālatbildības, ja kukulis šai personai izspiests vai ja tā pēc kukuļa 

233 



SEVIŠĶĀ DAĻA 

došanas labprātīgi paziņo par notikušo. Labprātīga paziņošana par 
notikušo ir pamats arī personas, kura kukuli piedāvājusi, atbrīvošanai 
no kriminālatbildības. 

Vācijas likumdevējs par nesodāmu atzīst tikai labuma došanu amat
personai vai publisko pienākumu pildīšanai speciāli pilnvarotai personai, 
ja kompetenta institūcija savu pilnvaru ietvaros jau iepriekš atļāvusi šai 
personai pieņemt labumu vai sankcionējusi tā pieņemšanu uz perso
nas, kura saņēmusi labumu, nekavējoša iesnieguma pamata. 

Savukārt Austrijas KK noteikts, ka nav sodāms ierēdnis vai sabiedrisko 
iestāžu vadoša amatpersona, kura pieņem vai apsola pieņemt tikai 
nenozīmīgu labumu par viņas pienākumos ietilpstošo darbību vai 
bezdarbību, ja vien viņa nerīkojas nodarbošanās veidā. 

Šveices likumdevējs kukuļņemšanas kvalificētu sastāvu neveido, bet 
pārējos krimināllikumos kvalificējošās pazīmes ir atšķirīgas. 

'ia KL atbildība par kukuļņemšanu ir pastiprinātajā tā izdarīta atkārtoti, 
lielā apmērā, ja kukulis pieprasīts, kas Šveices KK ir pamat-sastāva 
pazīme, vai izspiests, vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas 
vienošanās vai valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli. 
Kukuļdošanas gadījumā bez atkārtotības un personu grupas pēc 
iepriekšējas vienošanās vēl ietverta norāde uz valsts amatpersonu kā 
noziedzīgā nodarījuma subjektu. 

Austrijas KK atbildība par labuma pieņemšanu pastiprināta tikai tad, 
ja labuma apmērs pārsniedz 2000 eiro, bet kukuļdošanas kvalificējošās 
pazīmes nav minētas. 

Savukārt Vācijas likumdevējs par īpaši smagiem kukuļņemšanas un 
kukuļdošanas gadījumus atzīst tad, ja nodarījums saistīts ar labumu lielā 
apmērā, persona pastāvīgi saņem labumu, kuru viņa pieprasījusi kā 
atlīdzību par to, ka nākotnē izdarīs dienesta darbību, vai nodarījumu 
izdarījusī persona rīkojusies nodarbošanās veidā vai kā tādas bandas 
locekle, kas organizēta pastāvīgai tādu noziedzīgu nodarījumu 
izdarīšanai. 

Atbildība par kukuļa piesavināšanos un starpniecību kukuļošanā 
kriminalizēta tikai Latvijā. 
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Starp noziedzīgajiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā jāmin arī 
tirgošanās ar ietekmi, kura KL 326.'panta pirmajā daļā formulēta kā 
materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labuma piedāvāšana vai 
nodošana jebkurai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, 
profesionālo vai sociālo stāvokli, personiski ie tekmētu valsts 
amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, bet panta otrajā daļā -
kā materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labuma, to piedāvā
juma pieņemšana, ko izdarījusi jebkura persona, lai tā, izmantojot savu 
dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personiski ietekmētu valsts 
amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu vai pamudinātu kādu 
citu personu ietekmēt valsts amatpersonas darbību vai lēmuma 
pieņemšanu. 

Austrijas KK līdzīga norma ietverta 308.§, saskaņā ar kuru pie atbildības 
par neatļautu iejaukšanos saucams ikviens, kurš apzināti tieši vai netieši 
ietekmē to, lai ierēdnis, sabiedriskās iestādes vadoša amatpersona, 
vispārējās pārstāvniecības loceklis vai ārvalsts ierēdnis izpildītu vai 
neizpildītu vienas puses interesēs savus dienesta pienākumus vai tiesisku 
darbību, kas ietilpst viņu pienākumos, un pieprasa labumu, pieņem to 
vai apsola pieņemt. Likumdevējs atrunājis, ka nav sodāma persona, kura 
pieņem tikai maznozīmīgu labumu vai apsola to pieņemt, izņemot 
gadījumus, kad nodarījumam ir nodarbošanās raksturs. 

Bez tam zināmas tirgošanās ar ietekmi pazīmes saskatāmas arī Austrijas 
KK 306.a§, saskaņā ar kuru pie atbildības par dāvanu saņemšanu 
saucami sabiedriskās iestādes vadošo amatpersonu un ierēdņu līdz
strādnieki un konsultanti - eksperti, kuri regulāri ietekmē lietu vešanu, 
sniedzot informāciju, priekšlikumus vai dokumentus, un kā tādi pieprasa 
labumu sev vai trešajai personai, pieņem to vai apsola pieņemt par to, 
ka ierēdnis vai vadošā amatpersona, kurus viņi var ietekmēt, pretrunā 
ar saviem pienākumiem izpildīs vai neizpildīs tiesisku darbību vai 
dienesta lietas. 

Visos krimināllikumos ir paredzēta atbildība par dienesta viltojumu. 
Saskaņā ar KL 327.pantu pie atbildības saucama valsts amatpersona, 
kura viltojusi dokumentu, apzināti izsniegusi vai izmantojusi viltotu 
dokumentu, nosakot bargāku sodu Ja šādas darbības izdarītas atkārtoti 
vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā. 

Līdzīgi atbildība par dokumentu viltošanu un falsificēšanu, pildot dienestu, 
noteikta arī Šveices KK 317.pantā, kurā bez tam paredzēts sods arī par 
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nepareizu juridiskajā nozīmē zīmīgu faktu apliecināšanu. Jāpiezīmē, ka 
sodāma gan tīša, gan ari aiz neuzmanības izdarīta dienesta viltošana. 

Vācijas KK 348.§ noteikta amatpersonas atbildība gan par nepatiesu ziņu 
apliecināšanu kā faktu, gan ari par viltotu ziņu ierakstīšanu publiskos 
reģistros, grāmatās vai datos un par to uzrādīšanu. Savukārt Austrijas KK 
311.§ paredz sodu ierēdnim, kurš oficiāli apstiprina vai apliecina nepatiesus 
faktus vai izdara nepareizu apstiprinošu uzrakstu uz lietas, ja viņš rīkojas 
ar nodomu, lai dokuments tiktu izmantots tiesiskā apritē, tiesisko attiecību 
vai fakta pierādīšanai, vai lai lieta tiktu izmantota tiesiskā apritē. 

Noslēdzot apskatu par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju 
dienestā, j ānorāda arī uz prettiesiskām darbībām ar dienesta 
dokumentiem, dienesta informāciju un dienesta noslēpumu. 

KL 329.pantā noteikta atbildība par tādu neizpaužamu ziņu, kuras nav 
valsts noslēpums, izpaušanu, ja to izdarījusi valsts amatpersona, kas par 
ziņu neizpaušanu bijusi brīdināta, bet KL 330.pantā - par tādu pašu 
ziņu izpaušanu, ja persona to izdarījusi pēc valsts amatpersonas dienesta 
atstāšanas laikā, kas tai noteikts brīdinājumā par ziņu neizpaušanu. 

Šveices KK 320.pantā apvienota gan atbildība par personai kā vēlētas 
institūcijas loceklim vai ierēdnim uzticēta noslēpuma izpaušanu, kuru 
viņai vajadzēja glabāt sakarā ar savu amata vai dienesta stāvokli, gan 
arī norāde, ka dienesta noslēpuma izpaušana sodāma arī pēc amata vai 
dienesta stāvokļa izbeigšanās. Līdzīgs risinājums rodams arī Austrijas 
KK 310.§, kurā norādīts, ka ierēdnis vai bijušais ierēdnis saucams pie 
atbildības par dienesta noslēpuma pārkāpšanu, ja viņš izpauž vai izmanto 
noslēpumu, kas viņam kļuvis pieejams tieši sakarā ar viņa dienesta 
stāvokli, ar norādi, ka tā izpaušana vai izmantošana var aizskart 
sabiedrisko vai pamatotu privāto interesi. 

Vācijas KK 353.b§ nosaka atbildību tam, kurš prettiesiski tīši vai aiz 
neuzmanības izpauž noslēpumu, kas viņam bija uzticēts vai kļuvis zināms 
citādā veidā kā amatpersonai, personai, kura speciāli pilnvarota publisku 
pienākumu pildīšanai vai personai, kura veic strādnieku un kalpotāju 
pārstāvniecības uzdevumus vai pilnvaras valsts iestādēs un tādejādi 
apdraud svarīgas publiskas intereses. Atsevišķi 355.§ paredzēta atbildība 
par nodokļu noslēpuma izpaušanu. 
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Bez tam jānorāda, ka Vācijas KK sadaļas, kurā ietverti nodarījumi pret 
sabiedrisko kārtību, 133.§ noteikta atbildība par dienesta dokumentu 
glabāšanas noteikumu pārkāpšanu, kas izpaužas kā rakstveida materiālu 
vai citu kustamu priekšmetu, kuri atrodas dienesta glabāšanā vai nodoti 
vainīgajam vai citai personai, iznīcināšana, sabojāšana, padarīšana par 
nederīgiem vai izņemšana no dienesta glabāšanas. 

13. Noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā 

Nodaļa, kura apvieno noziedzīgos nodarījumus militārajā dienestā, 
izveidota tikai mūsu valsts Krimināllikumā, un tajā ietvertie nodarījumi 
citu valstu krimināllikumos nav sastopami. 

Izņēmums ir Vācijas KK, kura 109.§ ir noteikta atbildība par izvairīšanos 
no militārā dienesta pildīšanas pašsakropļojoties, bet 109.a § - par izvai
rīšanos no militārā dienesta pienākumu pildīšanas ar viltu, kas ietverti 
sadaļā "Nodarījumi, kas vērsti pret valsts aizsardzības spējām." Šie 
nodarījumi daļēji atbilst KL 334.pantā konstruētajam izvairīšanās no 
militārā dienesta sastāvam, kas izpaužas kā izvairīšanās no obligātā 
militārā dienesta pienākumu pildīšanas, nodarot sev kādu miesas bojā
jumu (pašsakropļošanās) vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai 
citādi apmānot, kā arī kā atteikšanās no dienesta pienākumu pildīšanas. 
Sods ir bargāks, ja nodarījums izdarīts kara laikā vai kaujas apstākļos. 

Vācijas KK 109.§ pirmajā daļā atbildība par izvairīšanos no militārā 
dienesta pildīšanas paredzēta tam, kurš, sakropļojoties vai citādā veidā 
padara vai ļauj padarīt sevi vai citu personu ar viņas piekrišanu par 
nederīgu militārā dienesta pildīšanai, bet panta otrajā daļā - mazāk 
bargs sods personai, kura tā rīkojas, lai kļūtu nederīga tikai uz noteiktu 
laiku vai noteiktam militārā dienesta veidam. Saskaņā ar KK 109.a § 
sodāms tas, kurš, pielietojot uz tīšu maldināšanu vērstas mahinācijas, 
izvairās no militārā dienesta pildīšanas ilgu vai noteiktu laiku vai no 
noteikta militārā dienesta veida pildīšanas, vai palīdz izvairīties citai 
personai, kas atbilstoši KL būtu vērtējama kā līdzdalība šādā noziedzīgā 
nodarījumā. 
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Pirmā sadaļa 
Vispārīgie noteikumi 

l.§ Nav soda bez likuma 

(1) Sods vai preventīvais līdzeklis var tikt noteikts tikai par tādu nodarījumu, 
tieši par kādu likumdevējs ir noteicis soda piedraudējumu un kurš tā izdarīšanas 
laikā jau bija kriminālsodāms. 

(2) Nevar tikt noteikts bargāks sods nekā sods, kāds bija paredzēts nodarījuma 
izdarīšanas brīdī. Preventīvo līdzekli var noteikt tikai tad, ja tas vai viens no tā 
veidiem vai tam atbilstošs sods bija paredzēts nozieguma izdarīšanas brīdī. Nosakot 
preventīvo līdzekli, kurš salīdzināms tikai pēc nodarījuma veida, noziedznieku nevar 
pakļaut stingrākam ietekmēšanas līdzeklim, nekā to pieļāva likums, kas bija spēkā 
nozieguma izdarīšanas brīdī. 

2.§ Nozieguma izdarīšana ar bezdarbību 

Ja likums paredz sodu par noteiktu kaitīgu seku izraisīšanu, sodāms arī tas, 
kurš nav veicis nekādas darbības šo seku novēršanai, ja sakarā ar tam uzliktajām 
īpašajām saistībām viņam bija pienākums rīkoties, lai aizsargātu tiesisko kārtību. 
Šādā gadījumā bezdarbība, kas nav novērsusi noziedzīgu rezultātu, tiek pielīdzināta 
nozieguma sastāvam, kas izdarīts ar darbību. 

3.§ Nepieciešamā aizstāvēšanās 

(1) Nav pretticsiskuma ikviena rīcībā, kurš izmanto aizstāvēšanos, kāda nepiecie
šama, lai aizstāvētu sevi pašu vai citu personu no prettiesiska dzīvības, veselības, 
ķermeniskas neaizskaramības, brīvības vai mantas apdraudējuma vai tāda apdraudē
juma draudiem. Taču aizstāvēšanās rīcība nav tiesiska, ja ir acīmredzams, ka perso
nai, kura aizstāvas, draud tikai nenozīmīgs kaitējums, un aizstāvēšanās ir nesamērīga, 
it īpaši, ņemot vērā kaitējuma smagumu, kāds nodarīts tādas aizstāvēšanās rezultātā. 

(2) Ikviens, kurš pārkāpj aizstāvēšanās attaisnojamo apjomu vai izmanto 
acīmredzami nesamērīgu aizstāvēšanos (l.daļa), ja tas noticis vienīgi apjukuma, 
baiļu vai šausmu dēļ, tikai tad ir sodāms, ja aizstāvēšanās robežu pārkāpšana ir 
notikusi aiz krimināli sodāmas neuzmanības. 

4.§ Nav soda bez vainas 

Sodāms tikai tas, kurš ir vainīgs prettiesisku darbību izdarīšanā. 

5.§ Nodoms 

(1) Ar nodomu rīkojas ikviens, kurš faktiski vēlas realizēt nodarījumu, kas 
saskaņā ar likumu atbilst noziedzīgam nodarījumam; tam ir pieliekami, lai noziedz
nieks nopietni apsvērtu tā realizēšanas iespēju un samierinātos ar to. 

(2) Noziedznieks rīkojas ar iepriekšēju nodomu, ja paredz nodarījuma objektīvās 
puses realizēšanu vai rezultāta sasniegšanu, kas noteikti likumā kā noziedzīgs 
nodarījums. 
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(3) Noziedznieks rīkojas apzināti, ja viņš nevis vienkārši paredz nodarījuma 
Taktiskās puses realizēšanas vai rezultāta iestāšanās iespēju, bet arī uzskata kā pašu 
par sevi saprotamu tā realizēšanu vai iestāšanos. 

6.§ Neuzmanība 
(1) Neuzmanīgi rīkojas ikviens, kurš neizrāda pieliekamo piesardzību, ko viņam 

vajadzēja izrādīt noteiktos apstākļos, viņš varēja to izdarīt savu garīgo un fizisko 
īpašību dēļ un tāpēc tādu piesardzību no viņa varēja prasīt, kaut arī viņš neapzinās, 
ka var realizēt nodarījumu, kas saskaņā ar likuma atbilst noziegumam. 

(2) Neuzmanīgi rīkojas arī tas, kurš uzskata par iespējamu tāda nodarījuma 
realizēšanu, bet nevēlas to izdarīt. 

7.§ Tīša vai neuzmanīga nodarījuma sodāmība 

(1) Ja likums neparedz citādi, sodāms tikai tīšs nodarījums. 
(2) Bargākais sods, kāds paredzēts sakarā ar nodarījuma īpašajām sekām, tiek 

noteikts noziedzniekam tikai tad, ja viņš izraisījis tās vismaz aiz neuzmanības. 

8.§ Kļūdains priekšstats par apstākļiem, kas izslēdz atbildību 
Ikviens, kurš kļūdaini uztver lietas apstākļus, uzskatot, ka rīcības prettiesiskums 

liek izslēgts, nevar tikt sodīts par tīša nodarījuma izdarīšanu. Viņš var tikt sodīts 
par nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, ja viņa maldīšanās ir balstīta uz 
neuzmanību, un šāds neuzmanīgs nodarījums ir aizliegts, piedraudot ar sodu. 

9.§ Juridiska kļūda 
(1) Ikviens, kurš neapzinās nodarījuma pretticsiskumu sakarā ar nepareizu 

likuma tulkošanu, rīkojas bez vainas, ja nav bijis iespējams izvairīties no šīs kļūdas. 
(2) Kļūda tiesībās nav attaisnojama, ja nodarījuma prettiesiskums bijis viegli 

saprotams kā personai, kura izdarījusi nodarījumu, tā arī jebkuram citam, vai ja 
persona netika iepazinusies ar priekšrakstiem, kaut arī viņai bija pienākums to 
izdarīt sakarā ar sava darba specifiku vai sakarā ar citiem apstākļiem. 

(3) Ja kļūdīšanās nav attaisnojama, nosakāms sods, kas paredzēts par tīšu 
nodarījumu, ja persona rīkojas tīši; ja viņa rīkojas neuzmanīgi - sods, kas paredzēts 
par nodarījumu aiz neuzmanības. 

10.§ Galējā nepieciešamība, kas izslēdz kriminālatbildību 
(1) Ikviens, kurš izdara kriminālsodāmu nodarījumu, lai novērstu būtisku 

kaitējumu, kas tieši draud viņam pašam vai trešajai personai, tas nerīkojas pret
tiesiski, ja viņa nodarītais kaitējums nav nesamērojami lielāks nekā kaitējums, kāds 
viņam bija jānovērš, un situācijā, kādā persona atradās, nevarēja gaidīt citādu 
uzvedību no cilvēka, kuram ir sakars ar šīm ar tiesībām aizsargātām vērtībām. 

(2) Persona rīkojas prettiesiski, ja viņa apzināti pakļauj briesmām atzītos tiesiskās 
kārtības pamatus bez redzama iemesla. Persona tiek sodīta par neuzmanīgu nozie
gumu, ja viņa kļūdaini uztvērusi apstākļus, kuriem esot, viņas nodarījums nebūtu 
vainojams, ja šis nodarījums ir kriminālsodāms kā neuzmanīgs. 

11.§ Nepieskaitāmība 

Ikviens, kurš, izdarot nodarījumu, sakarā ar psihisko slimību, gara vājumu, dziļu 
apziņas traucējumu vai sakarā ar citu smagu psihisku novirzi, kas līdzvērtīga vienam 
no šiem stāvokļiem, nav spējīgs apzināties sava nodarījuma prettiesiskumu vai vadīt 
savu rīcību, tas rīkojas bez vainas. 
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12.§ Visu nozieguma līdzdalībnieku uzskatīšana par izdarītājiem 

Sodāmu nodarījumu izdara ne tikai tiešais izdarītājs, bet arī ikviens, kurš 
pamudina citu personu izdarīt to vai citādā veidā sekmē tā izdarīšanu. 

13.§ Līdzdalībnieku patstāvīga sodīšana 

Ja nodarījuma izdarīšanā piedalījušās vairākas personas, katrai no tām jāsaņem 
sods savas vainas robežās. 

14.§ Nozieguma izdarītāja īpašības un īpatnības 

(1) Ja likums nosaka sodāmību vai soda mēru atkarībā no noziedznieka personis
kajām īpašībām un īpatnībām, kuras raksturo nodarījuma prettiesiskumu, likums 
jāpiemēro visiem līdzdalībniekiem, ja šādas īpašības vai īpatnības piemīt kaut vienam 
no viņiem. Ja nodarījuma prettiesiskums ir atkarīgs no tā, ka sevišķo personisko 
īpašību vai īpatnību nesējs tieši izdara vai noteiktā veidā piedalās šā nodarījuma 
realizēšanā, šis nosacījums tāpat ir izpildāms. 

(2) Ja turpretī sevišķās personiskās īpašības vai īpatnības atspoguļo tikai vainu, 
likums piemērojams tikai tiem līdzdalībniekiem, kuriem piemīt šīs īpašības vai 
īpatnības. 

15.§ Mēģinājuma sodāmība 

(1) Sods par tīšu rīcību kalpo ne tikai kā sankcija par pabeigtu nodarījumu, bet 
arī par tā izdarīšanas mēģinājumu un par jebkādu līdzdalību šajā mēģinājumā. 

(2) Nodarījuma mēģinājums ir tad, ja izdarītājs īsteno savu lēmumu izdarīt 
nodarījumu vai pamudina citu personu to izdarīt (12.§) ar darbību, kura notikusi 
pirms tā tiešas izdarīšanas. 

(3) Mēģinājums un līdzdalība tajā nav sodāmi, ja nodarījuma pabeigšana nekādos 
apstākļos nebija iespējama sakarā ar personisko īpašību vai pazīmju neesamību, 
kuras likums nosaka personai, kas darbojas, nodarījumam vai nozieguma 
priekšmetam. 

16.§ Atteikšanās no mēģinājuma 

(1) Izdarītājs nav sodāms par mēģinājumu vai līdzdalību tajā, ja viņš labprātīgi 
atsakās no nodarījuma tālākas izdarīšanas vai liek šķēršļus tam, ja nodarījumā 
piedalās vairākas personas, vai ja viņš labprātīgi novērš rezultātu. 

(2) Izdarītājs tāpat nav sodāms, ja nodarījums nenotiek vai tā rezultāts neiestājas 
bez viņa piedalīšanās, taču viņš, nebūdams par to informēts, labprātīgi un neatlaidīgi 
cenšas kavēt nodarījuma izdarīšanu līdz galam vai novērst tā rezultātu. 

Otrā sadaļa 
Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija 

17.§ Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija 

(1) Noziegumi ir tīši nodarījumi, kas sodāmi ar brīvības atņemšanu uz mūžu vai 
ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par trim gadiem. 

(2) Visi pārējie noziedzīgie nodarījumi ir kriminālpārkāpumi. 
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Trešā sadaļa 
Sodi, labuma izņemšana, priekšmetu konfiskācija 

un preventīvie līdzekļi 
(RGBI1996/762 redakcijā) 

18.§ Brīvības atņemšana 
(1) Brīvības atņemšanu nosaka uz mūžu vai uz noteiktu laiku. 
(2) Brīvības atņemšana uz laiku minimāli ir viena diena un maksimāli - divdesmit 

gadi. 

19.§ Naudas sods 
(1) Naudas sodu nosaka dienas likmēs. Ta minimums ir divas dienas likmes. 
(2) Dienas likmi nosaka, ņemot vērā likumpārkāpēja personiskās īpatnības un 

materiālo stāvokli pirmās instances tiesas sprieduma taisīšanas brīdī. Taču dienas 
likmes minimums tiek noteikts 2 eiro apmērā, bet maksimums - 327 eiro apmērā. 
Naudas soda nenomaksāšanas gadījumā to var aizstāt ar brīvības atņemšanu. Pie 
tam viena brīvības atņemšanas diena atbilst divām dienas likmēm. 

(BGBI19871605 un 19961762 redakcijā) 

20.§ Labuma izņemšana 

(1) Ikviens, kurš 
1) izdara sodāmu nodarījumu un tādējādi iegūst mantisku labumu vai 
2) gūst mantisku labumu par nodarījuma izdarīšanu, kas aizliegts, piedraudot 

ar sodu, tiek sodīts ar naudas summas nomaksu tādā veidā nelikumīgi iegūtā apmērā. 
Ja iegūtā apmēru nevar noteikt vispār vai var noteikt tikai nesamērojamā apmērā, 
tiesa nosaka nomaksas apmēru pēc sava ieskata. 

(2) Ja 
1) persona izdara turpinātu vai atkārtotu noziegumu (17.§) un tā rezultātā iegūst 

mantiskus labumus vai pieņem tos par tā izdarīšanu un 
2) sakarā ar izdarītajiem noziegumiem viņa turpmāk gūst mantiskus labumus, 

kurus saņemot, ir skaidrs, ka tie ir cēlušies no turpmākas šā veida noziegumu 
izdarīšanas un ka to likumīgā izcelsme ir apšaubāma, šie mantiskie labumi tāpat ir 
ņemami vērā, nosakot nomaksas apmēru. 

(3) Pēc tiesas ieskata noteiktā naudas summas nomaksa iegūtā apmērā nosakā
ma personai arī tad, ja mantiskos labumus viņa gūst sakarā ar pagaidu piedalīšanos 
noziedzīgā organizācijā (278.a§) vai teroristiskā apvienībā, kurus saņemot, ir 
acīmredzams, ka tie radušies no noziedzīgiem nodarījumiem un ka viņu likumīgā 
izcelsme ir apšaubāma. 

(4) Kurš ir guvis labumu tāda citas personas izdarīta nodarījuma rezultātā, kas 
ir aizliegts, piedraudot ar sodu, vai tieši un nelikumīgi iedzīvojies uz mantisko labumu 
rēķina, kas iegūti, izdarot šo nodarījumu, tam tiek piespriesta naudas summas 
nomaksa tādas iedzīvošanās apmērā. Ja labumu guvusi juridiska persona vai 
sabiedrība, tām tāpat piespriežama naudas summas nomaksa. 

(5) Ja persona, kura tieši guvusi labumu, ir mirusi vai tieši labumu guvusi 
juridiskā persona vai sabiedrība vairāk neeksistē, labums tiek izņemts no to tiesību 
pārņēmēja, ja tas eksistēja noziedzīgā nodarījuma brīdī. 
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(6) Ja mantisko labumu saņēmušas vairākas personas, katrai tiek taisīts 
apsūdzošs spriedums, ņemot vērā viņas iegūtā daļu. Ja viņu saņemto mantisko 
labumu daļu nevar noteikt, tiesa tās apmēru nosaka pēc sava ieskata. 

(BGBI1996/762 redakcijā) 

2().a§ Atteikšanās no izņemšanas 

(1) Izņemšana nav piemērojama, ja labumu guvusi persona apmierina no 
nodarījuma izrietošās civiltiesiskās prasības vai apņēmusies to izdarīt pienācīgā 
formā saskaņā ar līgumu, tas bijis piespriests vai tiek piespriests vienlaikus, vai ja 
iedzīvošanās tiek novērsta ar citiem tiesiskiem līdzekļiem. 

(2) No izņemšanas var atteikties, 
1) ja 20.§ l.daļas 1.punktā paredzētajā gadījumā nelikumīgi iegūtā apmērs 

nepārsniedz 21 802 eiro un izņemšana nav noteikta ar īpašiem nosacījumiem ar 
nolūku nepieļaut noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu; 

2) ja piedzenamā naudas summa vai tās nomaksas veidi pārsniedz pieļaujamos 
procesuālos izdevumus, kādi būtu nepieciešami tās piedzīšanai vai nomaksāšanai; 

3) ja naudas summas nomaksa nesamērīgi sarežģītu vai padarītu par netaisnīgi 
smagu iedzīvojušās personas finansiālo stāvokli, it īpaši, ja tāda lēmuma taisīšanas 
brīdī nelikumīgi iegūtais vairs neeksistētu; vērā ņemamas arī citas nelabvēlīgas sekas, 
kas rodas sakarā ar sprieduma taisīšanu. 

(Ieviests BGBI 1996/762) 

20.b§ Mantas konfiskācija 

(1) Mantiskās vērtības, kas atrodas noziedzīgas organizācijas (278.a§) vai 
teroristiskas apvienības (278.b§) rīcībā vai tikušas sniegtas vai vāktas kā līdzekļi 
terorisma finansēšanai (278.d§), ir konfiscējamas. 

(2) Mantiskās vērtības, kas radušās no nodarījuma, kas aizliegts ar soda 
piedraudējumu, jākonfiscē, ja nodarījums, no kura tās radušās, ir sodāms saskaņā 
ar nodarījuma izdarīšanas vietas likumu, neskatoties uz to, ka saskaņā ar 62.-65.§ 
uz to neattiecas austriešu krimināllikumi. 

(kviesis BGBI 1996/762) 

§ 20.c Atteikšanās no konfiskācijas 
(1) Konfiskācija nav piemērojama, ja 
1) uz attiecīgajām mantiskajām vērtībām ir citu personu, kuras nav piedalījušās 

sodāmu nodarījumu izdarīšanā vai noziedzīgas organizācijas darbībā, tiesiskas 
pretenzijas, 

2) konfiskācijas mērķis tiek sasniegts ar citiem tiesiskiem līdzekļiem, it īpaši, ja 
nelikumīgi iegūtais tiek izņemts procesa rezultātā ārvalstī un ārvalsts lēmums tiek 
izpildīts Austrijā. 

(2) No konfiskācijas ir jāatsakās, ja tā nav proporcionāla mantas vērtībai vai 
pārsniedz pieļaujamos procesuālos izdevumus, kas saistīti ar tās realizēšanu. 

(Ieviests BGBI 1996/762) 

21.§ Ievietošana iestādē likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas novirzes 
(1) Ja kāds izdara nodarījumu, par kuru draud sods brīvības atņemšanas veidā uz 

laiku, ilgāku par vienu gadu, un nevar tikt sodīts tāpēc, ka izdarījis to, atrodoties stāvoklī, 
kas izslēdz pieskaitāmību ( l l .§) sakarā ar augstas pakāpes garīgu vai psihisku novirzi, 
tiesai viņš jānosūta uz iestādi likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas novirzes, ja sakarā 
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ar viņa personību, viņa stāvokli un nodarījuma veidu ir pamats bažīties, ka viņš savas 
garīgās un psihiskās novirzes ietekmē var izdarīt sodāmu nodarījumu ar smagām sekām. 

(2) Ja ir šādas bažas, ievietošanu iestādē likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas 
novirzes, piemēro arī tam, kurš, nebūdams nepieskaitāms, savas augstas pakāpes 
garīgās vai psihiskās novirzes iespaidā izdara nodarījumu, par kuru draud brīvības 
atņemšanas sods uz laiku, ilgāku par vienu gadu. Tadā gadījumā ievietošanu nosaka 
vienlaikus ar tiesas lēmumu par sodu. 

22.§ Ievietošana iestādē likumpārkāpējiem, kuri cieš no narkomānijas vai 
alkoholisma 

(1) Ikvienu, kurš ļaunprātīgi lieto apreibinošus vai narkotiskus līdzekļus un tiek 
notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts dzēruma vai citādā stāvoklī, 
atrodoties atkarībā no sava ieraduma, vai par sodāma nodarījuma izdarīšanu pilnīga 
apreibuma stāvoklī (297.§), tiesai jānosūta uz iestādi likumpārkāpējiem, kuri cieš 
no narkomānijas vai alkoholisma, ja no viņa personības un nodarījuma veida izriet 
bažas, ka sakarā ar savu aizraušanos ar apreibinošiem vai narkotiskiem līdzekļiem 
viņš izdarīs ar soda piedraudējumu aizliegtu nodarījumu ar smagām sekām vai ar 
soda piedraudējumu aizliegtu nodarījumu, kuru raksturo ne tikai vieglas sekas. 

(2) No ievietošanas šādā iestādē jāatsakās, ja likumpārkāpējs jau agrāk izcietis 
brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par diviem gadiem, ir nosacījumi viņa ievietošanai 
iestādē likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas novirzes, vai mēģinājums novērst 
atkarību jau no paša sākuma liekas bezcerīgs. 

23.§ Ievietošana iestādē bīstamiem recidīvistiem 
(1) Ja kāds pēc divdesmit četru gadu vecuma sasniegšanas tiek notiesāts vismaz 

ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, tiesai līdz ar sodu jānosaka viņa ievietošana 
iestādē bīstamiem recidīvistiem, 

1) ja persona tiek notiesāta tikai vai galvenokārt par vienu vai vairākiem tīšiem 
sodāmiem nodarījumiem pret dzīvību un veselību, pret brīvību, pret svešu mantu, 
kas izdarīti, pielietojot vardarbību pret personu vai draudot to pielietot, pret 
likumību, saskaņā ar Likuma par narkotiskām vielām 28.§ 3.-5.rindkopu, vai par 
vienu vai vairākiem vispārbīslamiem tīšiem sodāmiem nodarījumiem, 

2) ja viņa iepriekš divas reizes bijusi notiesāta tikai vai galvenokārt par 1 .punktā 
minētajiem nodarījumu veidiem ar brīvības atņemšanu katru reizi uz laiku, ilgāku 
par sešiem mēnešiem, un pie tam līdz nodarījumu izdarīšanai, par kuriem viņa tiek 
notiesāta, pēc deviņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas izcietusi vismaz astoņpadsmit 
mēnešus brīvības atņemšanas un 

3) ja ir pamats bažīties, ka viņa sakarā ar savu tieksmi uz 1.punktā minētajiem 
noziedzīgo nodarījumu veidiem vai sakarā ar to, ka parasti iegūst līdzekļus eksistencei, 
izdarot tādus noziedzīgus nodarījumus, turpmāk izdarīs tādus noziedzīgus nodarīju
mus ar smagām sekām. 

(2) No ievietošanas iestādē bīstamiem recidīvistiem ir jāatsakās, ja ir nosacījumi 
likumpārkāpēja ievietošanai iestādē likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas novirzes. 

(3) Turēšana iestādē likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas novirzes, saskaņā 
ar 21.§ 2.daļu, vai iestādē likumpārkāpējiem, kuri cieš no narkomānijas vai 
alkoholisma, tiek pielīdzināta brīvības atņemšanas sodam (1. un 2.daļa) tādā mērā, 
kādā turēšanas laiks jāieskaita kā soda laiks. 
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(4) Iepriekšējais sods netiek ņemts vērā, ja no tā izciešanas brīža līdz jauna 
nodarījuma izdarīšanai pagājuši vairāk nekā pieci gadi. Šajā laikā netiek ieskaitīts 
laiks, kurā notiesātais licis turēts uz administratīva priekšraksta pamata. Ja sods 
bijis izciests, ieskaitot iepriekšējā apcietinājuma laiku, termiņu skaita no brīža, kad 
spriedums stājies likumīgā spēkā. 

(5) Notiesāšana ārvalstīs tiek ņemta vērā, ja ir 73.§ nosacījumi un var pieņemt, 
ka austriešu tiesa notiesātu personu ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par 
sešiem mēnešiem, un ka 1.daļas 2.punktā norādīto nosacījumu izpildīšanai per
sona izciestu prasīto brīvības atņemšanas soda laiku. 

(BGBI19871605, 19881599 un 11997/112 redakcijā) 

24.§ Brīvības atņemšanas un preventīvo līdzekļu, kas saistīti ar brīvības 
atņemšanu, izpildes secība 

(1) Ievietošana iestādē likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas novirzes, vai 
iestādē likumpārkāpējiem, kas cieš no narkomānijas vai alkoholisma, ir jāizpilda 
pirms brīvības atņemšanas soda. Turēšanas laiks šajās iestādēs ieskaitāms soda laikā. 
Ja ievietošana attiecīgajās iestādēs tiek atcelta, kamēr soda laiks nav beidzies, 
likumpārkāpējs jāpārved uz brīvības atņemšanas vietu, taču viņu var pirmstermiņa 
nosacīti vai bez nosacījuma atbrīvot no atlikušās soda daļas izciešanas. 

(2) Ievietošana iestādē bīstamiem recidīvistiem ir jāizpilda pēe brīvības 
atņemšanas soda izpildes. Pirms likumpārkāpēja nogādāšanas iestādē bīstamiem 
recidīvistiem tiesai ir jāpārbauda, vai tāda ievietošana vēl ir nepieciešama. 

§ 25. Ar brīvības atņemšanu saistīto preventīvo līdzekļu ilgums 

(1) Preventīvie līdzekļi ir nosakāmi uz nenoteiktu laiku. Tie ir izpildāmi tik ilgi, 
kā to prasa to mērķu sasniegšana. Taču ievietošana iestādē likumpārkāpējiem, kuri 
cieš no narkomānijas vai alkoholisma, nevar ilgt vairāk par diviem gadiem, 
ievietošana iestādē bīstamiem recidīvistiem nedrīkst ilgt vairāk par desmit gadiem. 

(2) Lēmumu par preventīvo līdzekļu atcelšanu pieņem tiesa. 
(3) Nepieciešamība turpmāk turēt iestādē likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas 

novirzes, vai iestādē bīstamiem recidīvistiem tiesai jāpārbauda vismaz katru gadu. 
(4) Nepieciešamību atstāt spēkā turpmāku turēšanu iestādē recidīvistiem, 

kuriem ir nepieciešama narkoloģiska ārstēšana, tiesai jāpārbauda vismaz katrus 
sešus mēnešus. 

26.§ Izņemšana 

(1) Priekšmeti, kurus nozieguma izdarītājs izmantojis, izdarot ar soda piedraudē
jumu aizliegtu nodarījumu, kas bija paredzēti tam, lai tos izmantotu šā nodarījuma 
izdarīšanā, vai tic, kas bija iegūti šāda nodarījuma izdarīšanas rezultātā, ir izņemami, 
ja tie sakarā ar to sevišķām īpašībām var tikt izmantoti ar soda piedraudējumu 
aizliegtu nodarījumu izdarīšanā. 

(2) No izņemšanas ir jāatsakās, ja apsūdzētais novērš priekšmeta sevišķās īpašības, 
it īpaši, ja viņš likvidē ietaises vai apzīmējumus vai padara tos par nederīgiem, ja šādi 
priekšmeti atvieglo ar soda piedraudējumu aizliegtu nodarījumu izdarīšanu. 
Priekšmeti, attiecībā uz kuriem ir tādas personas pretenzijas, kura nav piedalījusies 
nodarījuma izdarīšanā, var tikt izņemti tikai tajā gadījumā, ja attiecīgā persona 
negarantē, ka šie priekšmeti netiks izmantoti noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai. 
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(3) Ja ir priekšnoteikumi izņemšanai, priekšmeti tiek izņemti arī tad, ja neviens 
netiek vajāts un neviens nevar tikt notiesāts par sodāma nodarījuma izdarīšanu. 

(BGBI ¡9961762 redakcijā) 

27.§ Atstādināšana no amata un citas notiesāšanas juridiskās sekas 

(1) Ja austriešu tiesa notiesā ierēdni par vienu vai vairākiem tīši izdarītiem 
noziedzīgiem nodarījumiem ar brīvības atņemšanu, tas saistāms ar atstādināšanu 
no amata, ja 

1) noteiktais brīvības atņemšanas sods ir ilgāks par vienu gadu, 
2) nosacīta atbrīvošana no soda nepārsniedz sešus mēnešus vai 

3) notiesāšana ir notikusi arī vai tikai par dienesta stāvok|a prettiesisku izman

tošanu (212.§). 
(2) Ja tiesas spriedums krimināllietā, kas taisīts saskaņā ar Federālo likumu, 

saistīts ar citādām tiesiskām sekām, nekā tām, kas paredzētas l.claļā, tiesiskās sekas 
izbeidzas pēc pieciem gadiem, ja nav paredzēts citādi, ja tās nerada ar vēlēšanām, 
apbalvošanu vai iecelšanu amatā saistīto īpašo tiesību zaudēšanu. Termiņu skaita 
no brīža, kad sods ir izpildīts un preventīvie pasākumi ir izpildīti vai atcelti; ja sods 
aprobežojas ar iepriekšējā apcietinājuma laika ieskaitīšanu, termiņu skaita ar brīdi, 
kad spriedums stājies likumīgā spēkā. 

(BGBI 12001 Nr. 130 redakcijā) 

28.§ Noziedzīgu nodarījumu kopība 
(1) Ja kāds ar vienu vai vairākām patstāvīgām darbībām izdara vairākus viena 

un tā paša veida vai dažādu veidu noziedzīgus nodarījumus un vienlaikus tiek sodīts 
par šiem nodarījumiem, tad, ja attiecīgās likuma normas paredz tikai brīvības 
atņemšanu vai tikai naudas sodu, tiek noteikts vienots brīvības atņemšanas sods vai 
naudas sods. Šo sodu nosaka saskaņā ar to likumu, kas paredz bargāko sodu. 
Atsakoties no ārkārtējas soda mīkstināšanas, tiesa nevar noteikt mīkstāku sodu 
nekā tas, kas paredzēts pēc kopības piemērojamās normās kā sirmgākais starp 
minimālajiem soda laikiem. 

(2) Ja vienā no attiecīgajām normām, kuras piemēro pēc kopības, paredzēts 
brīvības atņemšanas sods, bet citā - naudas sods, vai kaut vienā no tām paredzēta 
iespēja noteikt naudas sodu un brīvības atņemšanu vienlaikus, jānosaka brīvības 
atņemšana un naudas sods, ja šie sodi ir paredzēti imperatīvi. Ja viena no šīm 
normām imperatīvi neparedz šo soda veidu, tas var tikt noteikts. Šis pats noteikums 
attiecināms arī uz cita veida sankcijām, kuras līdz ar brīvības atņemšanu paredz 
naudas sodu. Brīvības atņemšanas laiks vai naudas soda apmērs nosakāms saskaņā 
ar 1. daļu. 

(3) Ja saskaņā ar 2. daļu varētu noteikt brīvības atņemšanu un naudas sodu, 
tad, ja brīvības atņemšanas vietā ir iespējams noteikt naudas sodu (37.§), saskaņā 
ar 1 .daļu var tikt noteikts tikai naudas sods. 

(4) Preventīvie līdzekļi jānozīmē, ja tam ir priekšnoteikumi sakarā ar viena vai 
vairāku ar soda piedraudējumu aizliegtu nodarījumu izdarīšanu, par kuriem per
sona tiek notiesāta vienlaikus. 

29.§ Kaitējuma apmēra un vērtības noteikšana pēc kopības 
Ja soda mērs ir atkarīgs no kvantitatīvā izteiksmē noteiktās lietas vērtības, pret 

kuru tika izdarīts nodarījums, vai no kvantitatīvā izteiksmē noteikta kaitējuma 

247 



AUSTRIJAS KRIMINĀLKODEKSS 

apmēra, kas tai nodarīts vai uz kura nodarīšanu bijis vērsts izdarītāja nodoms, vairāku 
viena un tā paša veida nodarījumu izdarīšanas gadījumā kompetentas institūcijas 
kaitējuma vērtību vai apmēru nosaka pēc kopības. 

30.§ Likumā noteiktās sankcijas augšējās robežas vairākkārtējas 
pārsniegšanas nepieļaujamība 

Likumā noteiktās sankcijas augšējās robežas pārsniegšana saskaņā ar dažādiem 
nosacījumiem, kuri šādu pārsniegšanu pieļauj (39., 313.§), ir pieļaujama tikai vienu 
reizi, pie tam ne vairāk kā uz pusi. 

31. § Sods papildus notiesāšanas gadījumā 

(1) Ja kāds, kuram jau ir bijis noteikts sods, tiek notiesāts par cita nodarījuma 
izdarīšanu, par kuru, ņemot vērā tā izdarīšanas laiku, persona varēja būt notiesāta 
jau iepriekšējā procesā, tam papildus tiek noteikts sods. Tas nedrīkst pārsniegt soda 
augšējo robežu, kāda noteikta par iepriekš izdarīto nodarījumu, par kuru viņš jau 
notiesāts. Soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt to soda mēru, kāds būtu bijis iespē
jams, ievērojot soda noteikšanas noteikumus pēc noziedzīgo nodarījumu kopības 
un kaitējuma apmēra un vērtības aprēķināšanas noteikumus pēc kopības. 

(2) Iepriekšējam spriedumam, ko taisījusi austriešu tiesa, tiek pielīdzināts 
iepriekšējais spriedums, ko taisījusi ārvalsts tiesa, arī tad, ja nav 73.§ paredzēto 
nosacījumu. 

31.a§ Soda papildus mīkstināšana, izņemamā labuma apmēra samazināšana 
un izņemamo priekšmetu skaita samazināšana 

(1) Ja papildus iestājas vai tiek noskaidroti tādi apstākļi, kas izraisītu soda 
mīkstināšanu, tiesai samērīgi jāmīkstina sods. 

(2) Ja ar naudas sodu notiesātā personīgie apstākļi vai materiālais stāvoklis 
papildus pasliktinās būtiskā veidā, tiesai uzvēl nenomaksāto naudas sodu no jauna 
jānosaka dienas naudas likmes apmērs robežās, kādas nosaka 19.§ 2.daļa, izņemot 
tos gadījumus, kad notiesātais tīši pasliktinājis savu stāvokli un nenodarbojas ar 
attiecīgo profesionālo darbību. 

(3) Ja notiesātais ar labumu izņemšanu papildus apmierina civiltiesiskās prasības, 
kas izriet no nodarījuma, vai iestājas citi apstākļi, kuriem esot sprieduma taisīšanas 
brīdī labumu izņemšana vispār nebūtu noteikta vai tiktu noteikta mazākas summas 
nomaksa, tiesai attiecīgajā veidā jāmaina savs lēmums. Tāpat jārīkojas, ja tādi 
apstākļi kļūst zināmi papildus. 

(4) Ja papildus iestājas vai kļūst zināmi tādi apstākļi, kuriem esot, sprieduma 
taisīšanas brīdī netiktu noteikta priekšmetu izņemšana vispār vai tiktu noteikta 
mazāk nozīmīgu mantisku vērtību izņemšana, tiesai attiecīgā veidā jāmaina lēmums. 

(Ieviests BGBI1996/762) 

Ceturtā sadaļa 
Soda noteikšana 

32.§ Vispārīgie noteikumi 

Soda noteikšanas pamats ir nozieguma izdarītāja vaina. 
Nosakot sodu, tiesai jāsalīdzina pastiprinošie un mīkstinošie apstākļi, ja vien 

tie jau nenosaka krimināltiesību normas sankciju, kā arī jāņem vērā soda un citu 
iespējamo nodarījuma seku ietekme uz personas turpmāko dzīvi sabiedrībā. Pie 
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tam vispirms jāņem vērā, kādā mērā nodarījums izskaidrojams ar personas novirzi 
no uzvedības vai vienaldzību pret uzvedību, kas vērsta pret ar likumu aizsargātām 
vērtībām, un kādā mērā nodarījums izskaidrojams ar ārējiem apstākļiem vai 
pamudinošiem motīviem, kas varēja rasties cilvēkam, kurš ir orientēts uz ar tiesībām 
aizsargātām vērtībām. 

Kopumā nosakāms tik bargs sods, cik liels ir kaitējums vai zaudējums, kuru 
nodarījusi noziedzīgo nodarījumu izdarījusī persona vai kuru viņa, kaut arī nav 
izdarījusi, bet uz kuru attiecināma viņas vaina, kādā mērā ar viņas nodarījumu 
pārkāpti pienākumi, cik ilgi persona apdomājusi savu nodarījumu, cik rūpīgi viņa 
tam gatavojusies vai cik nekautrīgi viņa to īstenojusi un par cik mazāk piesardzības 
ievērots attiecībā uz nodarījumu. 

(BGBI 1996/762 redakcijā) 

33.§ Sevišķi pastiprinošie apstākļi 
Par pastiprinošu apstākli galvenokārt atzīstams tas, ka persona, kura izdarījusi 

nodarījumu, 
1) izdara vairākus viena un tā paša vaida vai dažāda veida noziedzīgus nodarīju

mus vai veikusi noziedzīgo nodarījumu ilgākā laika posmā; 
2) jau bijusi notiesāta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kuru raksturo 

vienādas kaitīgas īpašības; 
3) pamudinājusi citu personu izdarīt noziedzīgu nodarījumu; 
4) ir bijusi viena vai vairāku izdarīto noziedzīgo nodarījumu iniciatore vai 

uzkūdītāja vai ir pildījusi vadošo lomu tāda nodarījuma izdarīšanā; 
5) rīkojusies rasistisku, nacionālistisku vai citu īpaši nosodāmu motīvu vadīta; 
6) rīkojusies nodevīgi, cietsirdīgi vai cietušajam mokošā veidā; 
7) izdarot nodarījumu, izmantojusi cietušā nespēju izrādīt pretošanos vai viņa 

bezpalīdzības stāvokli. 
(BGBI 1996/762 redakcijā) 

34.§ īpašie mīkstinošie apstākļi 
(1) Par mīkstinošiem apstākļiem galvenokārt atzīstams tas, ka nodarījuma 

izdarītājs 
1) izdarījis nodarījumu pēc astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas un līdz 

divdesmit viena gada vecuma sasniegšanai vai, atrodoties anomāla psihiska stāvokļa 
ietekmē, ja viņš slikti sapratis notiekošā būtību, vai ja viņš ir "ielaists" no viņa 
audzināšanas viedokļa; 

2) līdz tam vedis likumpaklausīgu dzīves veidu un izdarītais nodarījums ir krasā 
pretrunā ar viņa parasto uzvedību; 

3) izdarījis nodarījumu cieņu pelnošu iemeslu dēl; 
4) izdarījis nodarījumu, atrodoties trešās personas ietekmē, vai baiļu vai 

paklausības motīvu vadīts; 
5) kļuvis par vainīgu tikai tādēļ, ka nav novērsis seku iestāšanos gadījumā, ja 

likums seku nodarīšanu saista ar soda piedraudējumu; 
6) piedalījies vienā no vairākiem izdarītajiem nodarījumiem tikai pakārtotā 

nozīmē; 
7) izdarījis nodarījumu vienīgi aiz neapdomības; 
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8) ļāvis iesaistīt sevi noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, atrodoties stiprā 
uzbudinājuma stāvoklī, kuru vispār var saprast; 

9) izdarījis nodarījumu drīzāk sakarā ar radušos vilinošu iespēju, nekā ar iepriekš 
nospraustu nodomu; 

10) bijis spiests izdarīt nodarījumu sakarā ar radušos posta pilno stāvokli, kas 
nav saistīts ar šīs personas izvairīšanos no darba; 

11) izdarījis nodarījumu tādos apstākļos, kas izslēdz vainu vai atbildību; 
12) izdarījis nodarījumu, esot juridiskajai kļūdai aizliegumā (9.§), kas neizslēdz 

viņa vainu, it īpaši, ja viņš tiek sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu; 
13) neskatoties uz to, ka nodarījums bijis pabeigts, tas nav nodarījis nekādu 

kaitējumu, vai ir izdarīts tikai mēģinājums; 
14) labprātīgi atteicies no lielāka kaitējuma nodarīšanas, neskatoties uz to, ka 

bija tāda iespēja, vai ja kaitējumu ir atlīdzinājis viņš pats vai par viņu trešā persona; 
15) neatlaidīgi cenšas atlīdzināt nodarīto kaitējumu vai novērst turpmāko kaitīgo 

seku iestāšanos; 
16) pats pieteicies par vainīgu, kaut viegli varējis noslēpties, vai bija acīmredzami, 

ka viņš netiktu atrasts; 
17) vaļsirdīgi atzīst sevi par vainīgu vai ar savu liecību palīdzību būtiski sekmē 

patiesības noskaidrošanu; 
18) izdarījis nodarījumu jau sen un kopš tā laika uzvedas likumpaklausīgi; 
19) raksturojas ar to, ka viņš vai viņam personiskajās attiecībās tuva persona 

nodarījuma izdarīšanas vai tā seku iestāšanās rezultātā ieguvuši nopietnus miesas 
bojājumus vai kaitējumu veselībai vai citu būtisku faktisko vai tiesisko kaitējumu. 

(2) Mīkstinošs apstāklis ir arī tas, ka process pret nodarījuma izdarītāju ir 
turpinājies nesamērīgi ilgi, bet ne sakarā ar iemesliem, uz kuriem uzstāj viņš vai 
viņa aizstāvis. 

(BGBI ¡9881599 un 1996/762) 

35.§ Reibuma stāvoklis 

Ja nozieguma izdarītājs rīkojies reibuma stāvoklī, kas neizslēdz pieskaitāmību, 
šis apstāklis ir mīkstinošs tādā mērā, cik tas nekompensē spējas būt pieskaitāmam 
nosacīto samazināšanos ar pārmetumu, ko nosaka apreibinošu līdzekļu lietošana 
saskaņā ar apstākļiem. 

36.§ Brīvības atņemšanas uz mūžu nepiemērošana 

Personai, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī nav sasniegusi divdesmit viena gada 
vecumu, nevar tikt piemērota brīvības atņemšana uz mūžu. Ja tāda persona izdarījusi 
nodarījumu, kas sodāms tikai ar brīvības atņemšanu uz mūžu, šā soda vietā tiek 
noteikta brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem. 

(BGBI 12001/19 redakcijā) 

37.§ Naudas soda noteikšana brīvības atņemšanas vietā 
(1) Ja par nodarījumu nedraud smagāks sods par brīvības atņemšanu uz laiku 

līdz pieciem gadiem, brīvības atņemšanas vietā uz laiku, ne ilgāku par sešiem 
mēnešiem, var tikt noteikts naudas sods ne vairāk kā 360 dienas likmju apmērā, ja 
nav nepieciešama personas notiesāšana ar brīvības atņemšanu, lai atturētu personu 
no turpmāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas vai nepieļautu, ka noziedzīgus 
nodarījumus izdara citas personas. 
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(2) Ja par nodarījumu draud smagāks sods, nekā norādīts l.dalā, bet ne smagāks 
kā brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem, naudas soda noteikšana ne 
vairāk kā 360 dienas likmju apmērā brīvības atņemšanas vietā uz laiku, ne ilgāku 
par sešiem mēnešiem, pieļaujama tikai tad, ja nav nepieciešama personas notiesā
šana ar brīvības atņemšanu, lai atturētu viņu no turpmāku noziedzīgu nodarījumu 
i/darīšanas, un ir īpaši iemesli, vispirms jau tādi, kas liecina par apstākļu, kas izslēdz 
atbildību vai vainu, esamību, un pie tam naudas soda noteikšana ir pietiekama, lai 
nepieļautu, ka citas personas izdara nodarījumus. 

38.§ Iepriekšējās aizturēšanas ieskaitīšana 
(1) Nosakot sodu brīvības atņemšanas vai naudas soda veidā, īslaicīgās aizturē

šanas saskaņā ar administratīvo institūciju lēmumu, īslaicīgās aizturēšanas saskaņā 
ar tiesas lēmumu un iepriekšējā apcietinājuma laiku ieskaita, ja aizturēšana personai 
likusi piemērota: 

1) procesā par nodarījuma izdarīšanu, par ko viņa saņem sodu, vai 
2) citādā veidā cietusi pēc šā nodarījuma izdarīšanas, turot aizdomās par sodāma 

nodarījuma izdarīšanu, un kaut arī abos gadījumos noteiktā mērā aizturēšana jau 
tika ieskaitīta citā sodā un aizturētajam tas tika kompensēts. 

(2) Iepriekšējās aizturēšanas ieskaitīšana naudas sodā notiek tāpat kā naudas 
soda aizstāšana ar brīvības atņemšanu. 

39.§ Soda pastiprināšana recidīva gadījumā 
(1) Ja nozieguma izdarītājs jau divreiz notiesāts ar brīvības atņemšanu par 

nodarījumiem, kurus raksturo vienādas kaitīgas īpašības, un izcietis šos sodus vismaz 
daļēji, ja tāpat tika ieskaitīta iepriekšējā aizturēšana vai ar preventīvo līdzekli saistītā 
brīvības atņemšana, maksimālais soda mērs brīvības atņemšanas veidā vai naudas 
soda apmērs var tikt palielināts uz pusi, ja šī persona pēc deviņpadsmit gadu vecuma 
sasniegšanas atkal izdara noziedzīgu nodarījumu ar tādām pašām kaitīgām īpašībām. 
Pie tam brīvības atņemšanas laiks nedrīkst pārsniegt divdesmit gadus. 

(2) Iepriekšējais sods neliek ņemts vērā, ja no tā izciešanas līdz nākamā nodarī
juma izdarīšanai ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi. Šajā termiņā neieskaita laiku, 
kurā notiesātais ticis aizturēts uz administratīvā priekšraksta pamata. Ja sods skaitās 
izciests, tikai ieskaitot iepriekšējo aizturēšanu, termiņu sāk skaitīt no brīža, kad 
spriedums stājies likumīgā spēkā. 

(BGBI 1988/599 redakcijā) 

40.§ Soda noteikšana, notiesājot papildus 
Notiesājot papildus, papildu sodi nosakāmi 31.§ paredzētajās robežās, tādējādi, 

lai sodu kopība atbilstu tam sodam, kāds tika noteikls, notiesājot galīgi. Ja, notiesājot 
galīgi, netika noteikts smagāks sods, nekā sods, kāds noteikts iepriekšējā spriedumā, 
nepieciešams atteikties no papildu soda. 

41.§ Ārkārtēja soda mīkstināšana, dominējot mīkstinošiem apstākļiem 
(1) Ja mīkstinošie apstākļi ievērojami dominē pār pastiprinošajiem apstākļiem 

un ir pamatota pārliecība, ka nozieguma izdarītājs, nosakot viņam brīvības atņem
šanas sodu, zemāku par likumā noteikto minimālo apmēru, turpmāk neizdarīs 
noziedzīgus nodarījumus, var noteikt: 

1) ja nodarījums sodāms ar brīvības atņemšanu uz mūžu vai ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem - brīvības atņemšanu, sākot no viena gada; 
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2) ja nodarījums sodāms kaut arī ne ar brīvības atņemšanu uz mūžu, bet ar 
brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par desmit gadiem - brīvības atņemšanu, sākot 
no sešiem mēnešiem; 

3) ja nodarījums sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par pieciem 
gadiem - brīvības atņemšanu, sākot no trim mēnešiem; 

4) ja nodarījums sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par vienu gadu 
- brīvības atņemšanu, sākot no viena mēneša; 

5) ja nodarījums sodāms ar mazāk nozīmīgu brīvības atņemšanas laiku - brīvības 
atņemšanu, sākot no vienas dienas. 

(2) Ja ir l.daļas 3. un 4.punktā paredzētie nosacījumi, brīvības atņemšanas sods 
nosakāms uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem, ja šā nodarījuma sekas ir 
bijusi cilvēka nāve (7.§ 2.daļa), pat ja šo apstākli jau nosaka normas sankcija. 

(3) Austrijas kriminālkodeksa 43. un 43.a§ var tikt piemērots arī tad, ja tiek 
taisīts vai varētu tikt taisīts spriedums ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par 
diviem vai trim gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem, ja soda mīkstināšanas 
iemesli ievērojami dominē pār iemesliem, kas pastiprina sodu, un ir pamatota 
perspektīva, ka, nosakot tādu sodu, noziedzīgo nodarījumu izdarījusī persona 
turpmāk neizdarīs noziedzīgus nodarījumus. 

(BGBI19971105 un BGBI12001/19 redakcijā) 

41.a§ Ārkārtēja soda mīkstināšana, ja bijusi sadarbība ar institūcijām, kas 
veic kriminālvajāšanu 

(1) Ja nozieguma izdarītājs paziņojis kriminālvajāšanas institūcijai par 277., 
278., 278.a vai 278.b§ paredzēto noziedzīgo nodarījumu vai par noziedzīgu 
nodarījumu, kas saistīts ar vienošanos, apvienību vai organizāciju, savas ziņas par 
faktiem, kuru zināšana būtiski sekmē to, lai 

1) novērstu vai būtiski samazinātu radušās briesmas, kas saistītas ar vienošanos, 
apvienību vai organizāciju; 

2) palīdzētu atklāt tādu noziedzīgu nodarījumu ar viņa personīgo piedalīšanos 
vai 

3) ievāktu ziņas no citas personas, kura ieņēmusi vadošu lomu tādā vienošanās 
procesā vai bijusi galvenā darbojošās persona tādā apvienībā vai organizācijā, soda 
mērs var būt mazāks par 41.§ paredzēto minimālo apmēru, ja tas atbilst paziņoto 
faktu nozīmei korelācijā ar nozieguma izdarītāja vainu. 41.§ 3.rindkopa tiek piemērota 
atbilstoši. 

(2) l.daļa ir piemērojama vienošanās, apvienības vai organizācijas līdzdalīb
niekam, kurš sodāms saskaņā ar aizliedzošo likumu, kā arī nozieguma izdarītājam, 
kurš izdarījis ar tādu vienošanos, apvienību vai organizāciju saistītu noziedzīgu 
nodarījumu. 

(3) Ja nozieguma izdarītāja ziņas attiecas uz tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, 
kuriem Austrijas kriminālkodekss nav piemērojams, tāpat jāpiemēro l.daļa, ciktāl 
būtu pieļaujama tiesiskās palīdzības sniegšana. 

(Ieviests BGBI 1997/105) 
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42.§ Daļēja nodarījuma nesodāmība 
Ja attiecīgo institūciju vajātais nodarījums sodāms tikai ar naudas sodu, ar 

brīvības atņemšanu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem vai ar brīvības atņemšanu 
uz tādu pašu laiku un ar naudas sodu vienlaikus, nodarījums nav sodāms, ja 

1) nozieguma izdarītāja vaina ir nenozīmīga, 
2) nodarījums nav izraisījis nekādas sekas vai šīs sekas ir bijušas nenozīmīgas, 

jo nozieguma izdarītājs vismaz ir nopietni parūpējies par to, lai nodarījuma sekas 
liktu novērstas, izlabotas vai kompensētas citādā veidā un 

3) sods nav nepieciešams, lai atturētu nozieguma izdarītāju no noziedzīgiem 
nodarījumiem vai nepieļautu, ka tos izdara citas personas. 

(BGBI 1987/605 redakcijā) 

Piektā sadaļa 
Nosacīta atbrīvošana no soda un nosacīta pirmstermiņa 

atbrīvošana no soda izciešanas, norādījumi un 
palīdzība pirmstermiņa atbrīvotajiem 

43.§ Nosacīta atbrīvošana no soda 
(1) Ja likumpārkāpējs tiek notiesāts ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne ilgāku 

par diviem gadiem, vai ar naudas sodu, tiesa var nosacīti atbrīvot viņu no soda, 
nosakot pārbaudes laiku no viena gada līdz trim gadiem, ja var uzskatīt, ka pietiks 
likai ar soda izpildīšanas draudiem vai citiem līdzekļiem, lai atturētu viņu no jaunām 
sodāmām darbībām, un nav nepieciešama soda izpildīšana, lai atturētu citas perso
nas no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. Pie tam īpaši vērā ņemams nodarījuma 
veids, likumpārkāpēja personība, viņa vainas pakāpe, viņa iepriekšējā dzīve un viņa 
uzvedība pēc nodarījuma. 

(2) Ja nosacītā atbrīvošana netiks atcelta, jāseko pilnīgai atbrīvošanai no soda. 
Termiņu, kuru sāk skaitīt ar soda izpildīšanas brīdi, tādā gadījumā rēķina no dienas, 
kad spriedums stājies spēkā. 

(BGBI 1987/605 un 11997/105 redakcijā) 

43.a§ Nosacīta atbrīvošana no soda daļas 
(!) Ja tiek taisīts spriedums par naudas soda noteikšanu un ir 43.§ paredzētie 

nosacījumi par soda daļu, tiesai nosacīti jāatbrīvo no šīs soda daļas. 
(2) Ja varētu taisīt spriedumu ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēne

šiem līdz diviem gadiem un nav nosacījumu nosacītai atbrīvošanai no visa soda, 
brīvības atņemšanas soda daļas vietā var taisīt spriedumu par naudas soda nomaksu 
360 dienas likmju apmērā ar tādu aprēķinu, ka atlikusī brīvības atņemšanas soda 
daļa liks noteikta nosacīti. 

(3) Ja tiek taisīts spriedums ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz diviem gadiem un ja nevar, īpaši ņemot vērā iepriekšējos spriedumus attiecībā 
uz šo likumpārkāpēju, nosacīti atbrīvot ne no visa soda, ne 2.daļā noteiktajā kārtībā, 
atbilstīgi 43.§ nosacījumiem soda daļu var noteikt nosacīti. Soda daļai, kura netika 
noteikta nosacīti, jābūt kā minimums vienam mēnesim un tā nedrīkst būt ilgāka 
par soda vienu trešdaļu. 
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(4) Ja tiek taisīts spriedums ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz trim 
gadiem un ir liela varbūtība, ka likumpārkāpējs turpmāk neizdarīs noziedzīgus 
nodarījumus, tad, ja ir 43.§ nosacījumi, soda daļu var noteikt nosacīti. Šajā gadījumā 
jāpiemēro 3 daļas pēdējais teikums. 

(Ieviests BGBI1987/605, BGBI11997/105 redakcijā) 

44.§ Nosacīta atbrīvošana vairāku sodu kopības gadījumā 

(1) Ja brīvības atņemšana un naudas sods tiek noteikti vienlaikus, no abiem 
sodiem var atbrīvot nosacīti, ja tam ir nosacījumi. Ja tiek uzskatīts, ka ir pietiekami 
ar viena no šiem sodiem vai tā daļas izpildīšanu, 43. un 43.a§ var piemērot katram 
no šiem diviem soda veidiem 

(2) Papildsodus un sprieduma juridiskās sekas var noteikt nosacīti neatkarīgi 
no pamatsoda. 

(BGBI 1987/605 un 1996/762 redakcijā) 

45.§ Nosacīta atbrīvošana no preventīvajiem līdzekļiem 

(1) Ievietošanu iestādē likumpārkāpējiem ar garīgās attīstības aizturi var nosacīti 
atcelt, ja pēc likumpārkāpēja personības, viņa veselības stāvokļa, viņa iepriekšējās 
dzīves, pēc nozieguma veida un viņa centieniem iegūt iztikas līdzekļus godīgā ceļā, 
it īpaši pēc sekmīgas ārstēšanas, kas sasniegta iepriekšējās aizturēšanas laikā saskaņā 
ar Austrijas kriminālprocesa kodeksa (KPK) 429.§ 4.daļu vai iepriekšējā apcietinā
juma laikā, uz laiku ievietojot saskaņā ar KPK 438.§, var pieņemt, ka tikai vienkārši 
draudi ievietot iestādē, kas savienoti ar ārstēšanos ārpus (tādas) iestādes un citi 
iespējamie preventīvie līdzekļi būs pietiekami, lai novērstu briesmas, pret kurām 
tiek veikts preventīvais pasākums. Bez tam ievietošana var tikt nosacīti atcelta tikai 
vienlaikus ar sodu saskaņā ar 21.§ 2.daļu. Pārbaudes laiks, nosacīti atbrīvojot no 
ievietošanas, saskaņā ar 21.§ ir desmit gadi, ņemot vērā ievietošanai par pamatu 
esošo sodāmo nodarījumu - pieci gadi, taču nav sodāms ar bargāku sodu nekā ar 
brīvības atņemšana uz desmit gadiem. 

(2) Ievietošanu iestādē likumpārkāpējiem, kuri sirgst ar narkomāniju un 
alkoholismu, var nosacīti atcelt tikai vienlaikus ar sodu un tikai tad, ja var pieņemt, 
ka tikai vienkārši draudi ievietot tādā iestādē savienojumā ar vienu vai vairākiem 
5().-52.§ paredzētajiem līdzekļiem būs pietiekami, lai pārvarētu likumpārkāpēja 
tieksmi pēc apreibinošiem vai narkotiskiem līdzekļiem. Pārbaudes laiks, kas noteikts 
nosacītai atbrīvošanai no soda, attiecas arī uz nosacītu atbrīvošanu no ievietošanas 
iestādē likumpārkāpējiem, kuri sirgst ar narkomāniju vai alkoholismu. 

(3) 43.§ 2.daļa piemērojama pēc nozīmes. 
(4) Nosacīta atbrīvošana no citiem preventīviem līdzekļiem nav pieļaujama. 
(BGBI 12001 Nr.130 redakcijā) 

46.§ Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no brīvības atņemšanas soda 

(1) Ja likumpārkāpējs ir izcietis pusi no brīvības atņemšanas soda laika, kas 
noteikts ar spriedumu vai apžēlošanas kārtībā, bet ne mazāk kā trīs mēnešus, viņam 
nosacīti var atcelt atlikušo soda daļu, nosakot pārbaudes laiku, ja var uzskatīt, ka 
nav nepieciešama atlikušās soda daļas izpildīšana, lai atturētu likumpārkāpēju no 
turpmākas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. 

(2) Ja likumpārkāpējs ir izcietis divas trešdaļas no brīvības atņemšanas soda 
laika, kas noteikts ar spriedumu vai apžēlošanas kārtībā, bet ne mazāk kā trīs 

254 

Vispārīgā daļa 

mēnešus, viņam nosacīti var atcelt atlikušo soda dalu, nosakot pārbaudes laiku, ja 
vien īpaši iemesli neliek baidīties, ka likumpārkāpējs, atrodoties brīvībā, izdarīs 
noziedzīgus nodarījumus. 

(2.a) Ja brīvības atņemšana bijusi noteikta personai, kura izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu līdz divdesmit viena gada vecuma sasniegšanai, izciestajam brīvības 
atņemšanas laikam ir jābūt ne mazākam par vienu mēnesi. 

(3) Katrā gadījumā, izlemjot par pirmstermiņa nosacītu atbrīvošanu, nepiecie
šams ņemt vērā likumpārkāpēja personību, viņa iepriekšējo dzīvi, viņa vēlmes iegūt 
iztikas līdzekļus godīgā ceļā un viņa uzvedību soda izciešanas laikā, kā arī to apstākli, 
ka īpašu iemeslu dēļ atlikušās soda daļas izpilde nepieciešama, lai atturētu citas 
personas no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. Nepieciešamības gadījumā nosacīta 
pirmstermiņa atbrīvošana no soda var tikt piemērota tikai kombinācijā ar citiem 
līdzekļiem. 

(4) Ja likumpārkāpējs izcieš vairākus sodus brīvības atņemšanas veidā, 
noteicošais ir to kopējais ilgums, ja tie tiek izciesti tieši viens pēc otra vai tiek 
pārtraukti tikai ar laika posmiem, kuru gaitā likumpārkāpējs tiek turēts uz 
administratīva priekšraksta pamata. Saskaņā ar 43.a§ 3. un 4.claļu tās soda daļas, 
uz kurām netika attiecināta nosacīta atbrīvošana, tiek atstātas bez izskatīšanas. 
Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no tādas soda daļas nav pieļaujama. 

(5) Likumpārkāpējs, kuram ir piespriesta brīvības atņemšana uz mūžu, nevar 
tikt atbrīvots nosacīti pirms termiņa, ja viņš nav izcietis brīvības atņemšanās vietās 
piecpadsmit gadus. Ja šāds nosacījums pastāv, viņu var atbrīvot nosacīti pirms 
termiņa tikai tad, ja, ņemot vērā viņa personību, iepriekšējo dzīvi, perspektīvu 
eksistences līdzekļu iegūšanai godīgā ceļā un viņa uzvedību soda izciešanas laikā, 
var pieņemt, ka, atrodoties brīvībā, viņš neizdarīs noziedzīgus nodarījumus un, 
neskatoties uz nodarījuma smagumu, nav nepieciešama tālāka soda izpildīšana, lai 
atturētu citas personas no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. 

(BGBI 1987/605,1996/762 un 2001/19 redakcijā) 

47.§ Atbrīvošana no preventīvā līdzekļa, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, 
izciešanas 

(1) No iestādes likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas novirzes, turp nosūtītie 
var tikt nosacīti atbrīvoti, tikai nosakot pārbaudes laiku. No iestādes likum
pārkāpējiem, kuri sirgst ar narkomāniju vai alkoholismu, un no iestādes bīstamiem 
recidīvistiem turp nosūtītie atbrīvojami obligāti. Ja atrašanās laiks (25.§ l.daļa) ir 
beidzies vai ja turpmāka atrašanās iestādē likumpārkāpējiem, kuri sirgst ar 
narkomāniju vai alkoholismu, nav lietderīga, jo ārstēšanās turpināšana vai pagarinā
šana nedod panākumus, personas tiek atbrīvotas nosacīti, nosakot pārbaudes laiku. 

(2) Nosacīta atbrīvošana no preventīvā līdzekļa, kas saistīts ar brīvības atņem
šanu, ir jāpiemēro, ja pēc iestādē atrodošās personas uzvedības un attīstības, viņas 
personības, veselības stāvokļa, iepriekšējās dzīves un viņas apņemšanās iegūt godīgus 
eksistences līdzekļus var pieņemt, ka vairāk neeksistē briesmas, pret kurām bija 
vērsti preventīvie līdzekļi. 

(3) Ja likumpārkāpējs nosacīti vai bez nosacījuma tiek atbrīvots no iestādes 
likumpārkāpējiem, kuriem ir psihiskas novirzes, vai no iestādes likumpārkāpējiem, 
kuri sirgst ar narkomāniju vai alkoholismu, līdz soda laika beigām 24.§ 1.daļas 
pēdējais teikums piemērots netiek. 
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(4) Lēmums, ka likumpārkāpēja ievietošana iestādē bīstamiem recidīvistiem 
vairāk nav nepieciešama (24.§ 2.daļa), tiek pielīdzināts nosacītai atbrīvošanai no 
iestādes bīstamiem recidīvistiem. 

48.§ Pārbaudes laiks 

(1) Pārbaudes laikam, nosacīti pirmstermiņa atbrīvojot no brīvības atņemšanas 
soda izciešanas, jābūt minimāli vienam gadam un maksimāli trim gadiem. Ja 
atlikušais laiks nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā pārsniedz trīs gadus, 
pārbaudes laiks ir pieci gadi. Ja nosacīti pirmstermiņa atbrīvo no brīvības atņemšanas 
uz mūžu, pārbaudes laiks ir desmit gadi. 

(2) Pārbaudes laiks, atbrīvojot no iestādes likumpārkāpējiem, kuri sirgst ar 
psihiskām novirzēm, un no iestādēm bīstamiem recidīvistiem ir desmit gadi, taču, 
ja par noziedzīgo nodarījumu, kas ir bijis par pamatu ievietošanai tādās iestādēs, 
nav paredzēts bargāks sods par brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par desmit 
gadiem, pārbaudes laiks ir tikai pieci gadi. Atbrīvojot no iestādes likumpārkāpējiem, 
kuri sirgst ar narkomāniju vai alkoholismu, minimālais pārbaudes laiks ir viens 
gads un maksimālais - pieci gadi. 

(3) Ja nosacīta atbrīvošana no neizcietās soda daļas vai nosacīta pirmstermiņa 
atbrīvošana no preventīvajiem līdzekļiem, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, netiek 
atcelta, tā ir uzskatāma par galīgu. Termiņi, kuru sākums tiek skaitīts ar brīdi, tiklīdz 
tiek uzsākta soda vai preventīvo līdzekļu izpildīšana, tādā gadījumā jāaprēķina no 
brīža, kad piemērota nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda vai no preventīvā 
līdzekļa. 

(BGBI1987/605 redakcijā) 

49.§ Pārbaudes laika aprēķināšana 

Pārbaudes laiks sākas ar brīdi, kas stājies spēkā tiesas lēmums, uz kura pamata 
tika piemērota nosacīta atbrīvošana (43. un 45.§) vai nosacīta pirmstermiņa 
atbrīvošana (46. un 47.§). 

Laiks, kurā notiesātais tika turēts saskaņā ar administratīvu priekšrakstu, 
pārbaudes laikā ieskaitīts netiek. 

50.§ Norādījumu došana un palīdzības nozīmēšana nosacīti atbrīvotajiem 

(1) Ja likumpārkāpējam tiek piemērota nosacīta atbrīvošana no soda vai 
preventīvā līdzekļa, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, viņš nosacīti pirmstermiņa 
tiek atbrīvots no brīvības atņemšanas soda vai no preventīvā līdzekļa, kas saistīts ar 
brīvības atņemšanu, tiesai jādod viņam norādījumi vai jāsniedz palīdzība, kādā mērā 
tas nepieciešams vai ir lietderīgi viņa atturēšanai no turpmākiem nodarījumiem, 
kas saistīti ar soda piedraudējumu. Ja likumpārkāpējs nosacīti pirmstermiņa tiek 
atbrīvots par nodarījumu, kas izdarīts līdz divdesmit viena gada vecuma sasniegšanai, 
viņam nepieciešams sniegt palīdzību, pat ja pēc nodarījuma veida, likumpārkāpēja 
personības un viņa iepriekšējās dzīves var pieņemt, ka viņš arī bez šiem priekš
rakstiem neizdarīs nākotnē prettiesiskus nodarījumus. Ja tiesa nosaka nosacīti 
atbrīvotajam palīdzību, attiecīgā resora vai iestādes, kas sniedz palīdzību, vadītājam 
jānozīmē viņam palīgs un jāpaziņo par to tiesai. 

(l.a) l.daļa tiek piemērota atbilstoši, ja soda noteikšana saistīta ar pārbaudes 
laiku (1988.gada Likuma par tiesvedības realizēšanu nepilngadīgo lietās 13.§) vai 
ja brīvības atņemšanas soda, kas bija noteikts par nodarījumu, izdarītu līdz divdesmit 
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viena gada vecuma sasniegšanai, izpildīšanas sākums saskaņā ar Likuma par soda 
izpildi 6.§ 1.daļas 2.punkta "a" apakšpunktu vai saskaņā ar 1988.gada Likuma par 
licsvedības realizēšanu nepilngadīgo lietās ticis atlikts uz laiku, ilgāku par trim 
mēnešiem. 

(2) Norādījumi, tāpat kā palīdzības nozīmēšana nosacīti atbrīvotajiem ir spēkā 
liesas noteiktajā laika periodā, maksimums līdz pārbaudes laika beigām, ja tie netiek 
atcelti vai nezaudē savu spēku līdz tam. 

(BGBI 12001 Nr.130 un 2001/19 redakcijā) 

51.§ Norādījumi 
(1) Par norādījumiem kalpo prasības un aizliegumi, kuru ievērošana vērsta uz 

to, lai atturētu likumpārkāpēju no turpmākiem nodarījumiem, par kuriem draud 
sods. Norādījumi, kas būtu saistīti ar nepieļaujamu iejaukšanos likumpārkāpēja 
personīgajās tiesībās vai dzīves veidā, ir nepieļaujami. 

(2) Likumpārkāpējam vispirms jau var uzlikt par pienākumu dzīvot konkrētā 
apvidū, konkrētā ģimenē vai konkrētā mājā, izvairīties no dzīvošanas konkrētā dzīvoklī, 
konkrētā apvidū vai no saskarsmes ar konkrētām personām, nelietot alkoholiskos 
dzērienus, apgūt atbilstošu, pēc iespējas atbilstošu viņa zināšanām, spējām un 
nosliecēm specialitāti vai strādāt savā profesijā, ziņot par katru savas atrašanās vai 
darba vietas maiņu un noteiktā laikā ierasties tiesā vai citā attiecīgā iestādē. 

Ar nodarījumu radītā zaudējuma atlīdzināšana saviem spēkiem var tikt uzdota 
likumpārkāpējam arī tad, ja tas nepieciešams soda izpildīšanai, lai atturētu citas 
personas no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. 

(3) Ar likumpārkāpēja piekrišanu, atsaucoties uz l.daļā minētajiem nosacīju
miem, viņam tāpat var tikt dots norādījums iziet narkoloģiskās, psihoterapijas vai 
medicīniskās ārstēšanās kursu. Norādījumu veikt medicīnisko ārstēšanu, kurai 
nepieciešama operatīva iejaukšanās, nevar dot pat ar likumpārkāpēja piekrišanu. 

(4) Tiesa var papildus dot norādījumus pārbaudes laika gaitā, izmainīt dotos 
norādījumus vai atcelt tos, ja to paredz 50.§. 

52.§ Palīdzība nosacīti atbrīvotajiem 

(1) Palīgam ar vārdu un darbiem jācenšas palīdzēt likumpārkāpējam uzsākt 
normālu dzīvesveidu un ieņemt tādu dzīves pozīciju, kas var atturēt viņu nākotnē 
no nodarījumu izdarīšanas, kas saistīti ar soda piedraudējumu. Palīgam, ja nepiecie
šams, likumpārkāpējs jāatbalsta piemērotā veidā tā centienos segt izdevumus pamata 
vitālajām vajadzībām, it īpaši atrast viņam mājokli un darbu. 

(2) Palīgam jāziņo tiesai par savu darbību un par saviem vērojumiem: 
1) ja to pieprasa tiesa vai tas ir nepieciešami un lietderīgi palīdzības sasniegšanai 

nosacīti atbrīvotajam, 
2) ja rodas iemesls palīdzības atcelšanai nosacīti atbrīvotajam, 
3) jebkurā gadījumā, taču, ja pagājuši seši mēneši no palīdzības noteikšanas 

brīža nosacīti atbrīvotajam, kā arī tai beidzoties. 
(3) Tiesa var tāpat papildus noteikt palīdzību nosacīti atbrīvotajam pārbaudes 

laikā vai atcelt to, ja tas paredzēts 50.§. 
(BGBI 1996/762 redakcijā) 
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53.§ Nosacītas atbrīvošanas no soda un nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas 
no brīvības atņemšanas soda atcelšana 

(1) Ja likumpārkāpējs tiek notiesāts pārbaudes laikā par noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu, tiesai jāatceļ nosacīta atbrīvošana no soda vai nosacīta pirmstermiņa 
atbrīvošana no brīvības atņemšanas soda izciešanas un jānosaka visa soda, tā daļas 
vai neizciestās soda daļas izciešana, ja tas, ņemot vērā iepriekšējo spriedumu, tiek 
viņam noteikts papildus, lai atturētu likumpārkāpēju no turpmākiem noziedzīgiem 
nodarījumiem. Noziedzīgais nodarījums, kuru likumpārkāpējs izdarījis laika posmā 
starp pirmās instances nolēmuma pieņemšanu un lēmuma par nosacītu atbrīvošanu 
no soda vai nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda spēkā stāšanos, vai aizturē
šanas laikā uz administratīvā priekšraksta pamata, kas nav jāieskaita pārbaudes 
laikā (49.§), tiek pielīdzināts noziedzīgam nodarījumam, kas izdarīts pārbaudes 
laikā. 

(2) Ja likumpārkāpējs tiesas noteiktajā laika posmā apzināti neizpilda norādīju
mus, neskatoties uz oficiālu atgādinājumu par saistību izpildi, vai neatlaidīgi atsakās 
no palīga palīdzības, tiesai jāatceļ nosacītā atbrīvošana no soda vai nosacītā 
pirmstermiņa atbrīvošana no soda izciešanas un jālemj par visa soda vai neizciestās 
soda daļas izpildīšanu, ja pēc lietas apstākļiem tas ir nepieciešams, lai atturētu 
likumpārkāpēju no jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. 

(3) Ja 1 .daļā paredzētajos gadījumos nosacīta atbrīvošana no soda vai atbrīvo
šana no soda izciešanas netiek atcelta, tiesa var pagarināt pārbaudes laiku, ja tas 
bija noteikts uz īsāku laiku, maksimums līdz pieciem gadiem; nosacītas atbrīvošanas 
no brīvības atņemšanas uz mūžu gadījumā tiesa var pagarināt pārbaudes laiku 
maksimums līdz piecpadsmit gadiem. Vienlaikus nepieciešams pārbaudīt, vai 
nepieciešams un kādi norādījumi jādod no jauna un, ja tas vēl nav noticis, vai 
nepieciešams nosacīti atbrīvotajam nozīmēt palīgu. 

(4) Tomēr, ja sākotnējā vai pagarinātā pārbaudes laika beigās pēc nosacītas 
atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda uz mūžu izciešanas ir īpašs pamats 
pieņēmumam, ka likumpārkāpējam nepieciešama pārbaudes laika pagarināšana, 
tiesa var pagarināt pārbaudes laiku maksimums līdz trim gadiem. Atkārtota laika 
pagarināšana ir pieļaujama. 

(BGBĪI2001 Nr.}30 redakcijā) 

54.§ Nosacītas atbrīvošanas un nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no 
preventīvo līdzekļu izciešanas atcelšana 

(1) Nosacīta atbrīvošana no ievietošanas iestādē likumpārkāpējiem ar garīgi 
atpalikušu attīstību vai sirgstošiem ar narkomāniju vai alkoholismu un nosacīta 
pirmstermiņa atbrīvošana no kādas no 21.-23.§ minētajām iestādēm ir atceļama, ja 
ir 53.§ minētie nosacījumi, ja no tur minētajiem apstākļiem izriet, ka vēl pastāv 
briesmas, pret kurām vērsts preventīvais līdzeklis. 

(2) Ja l.daļā paredzētajā gadījumā nosacīta atbrīvošana no ievietošanas vai 
nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no 21.§ norādītās iestādes netiek atcelta, tiesa 
var pagarināt pārbaudes laiku maksimāli līdz piecpadsmit gadiem. Ja pārbaudes 
laiks ir tikai pieci gadi, tiesa var to pagarināt maksimums līdz desmit gadiem. 
Vienlaikus nepieciešams pārbaudīt, vai nepieciešams un kādi norādījumi jādod no 
jauna un, ja tas vēl nav noticis, vai nosacīti atbrīvotajam vajag nozīmēt palīgu. 
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(3) Ja sākotnējā vai pagarinātā pārbaudes laika beigās ir īpašs pamats pieņēmu
mam, ka turpmāk nepieciešams piedraudējums ar ievietošanu, lai novērstu briesmas, 
pret kurām bija vērsts preventīvais līdzeklis, - tiesa var pagarināt pārbaudes laiku 
maksimums līdz trim gadiem. Atkārtota laika pagarināšana ir pieļaujama. 

(4) Ja, nosacīti atbrīvojot no ievietošanas vai nosacīti pirmstermiņa atbrīvojot 
no 21.§ l.daļā norādītās iestādes, likumpārkāpējam bija izteikts norādījums iziet 
medicīnisko ārstēšanos un ir pamats pieņēmumam, ka likumpārkāpējs nepilda 
norādījumu un tāpēc nepieciešama stacionāra ārstēšanās, lai novērstu briesmas, 
pret kurām vērsts preventīvais līdzeklis, tiesai jāziņo valsts drošības institūcijām, 
kurām jārīkojas saskaņā ar Likuma par slimnieku ar psihiskām novirzēm piespiedu 
ārstēšanu 9.§. Tiesa jāinformē par veikto pasākumu secību. 

(5) Taču, ja nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no kādas 21.-23.§ minētās 
iestādes gadījumā preventīvais līdzeklis tiek noteikts atkārtoti par sodāmu nodarī
jumu, kas izdarīts pārbaudes laikā (53.§ l.daļā), līdz ar to šā līdzekļa iepriekšējā 
piemērošana zaudē spēku. 

(6) Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no iestādes likumpārkāpējiem, kuri sirgst 
ar narkomāniju vai alkoholismu, netiek atcelta, ja ārstēšanās turpināšana no paša 
sākuma šķiet bez perspektīvas. 

(BGB112001 Nr. 130) 

55.§ Soda atcelšana papildus notiesāšanas gadījumā 
(1) Nosacīta atbrīvošana no soda, soda daļas vai no ievietošanas iestādē likum

pārkāpējiem, kuri sirgst ar narkomāniju vai alkoholismu, jāatceļ, ja sekotu papildus 
notiesāšana saskaņā ar 31.§ un, taisot notiesājošu spriedumu, netiktu piemērota 
nosacīta atbrīvošana. 

(2) Ja, papildus notiesājot, nosacīti tiek noteikts sods, soda daļa vai ievietošana 
iestādē likumpārkāpējiem, kuri sirgst ar narkomāniju vai alkoholismu, šī atbrīvošana 
no soda tiek atcelta, ja tā nebija paredzēta vienlaikus ar notiesājošo spriedumu un 
notiesājošais spriedums, kuru vajadzētu ņemt vērā saskaņā ar 31 .§ apstākļiem, netika 
apstiprināts ar dokumentiem. 

(3) Ja nosacīta atbrīvošana netiek atcelta, katrs no kopībā ietilpstošā pārbaudes 
laika ilgst, līdz beidzas pēdējais no tiem, taču ne ilgāk par pieciem gadiem. 

(BGB119871605 redakcijā) 

56.§ Atcelšanas termiņi 

53.-55.§ paredzētos norādījumus tiesa var dot tikai pārbaudes laikā attiecībā 
uz šajā laikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kā arī sešu mēnešu laikā pēc pārbaudes 
laika beigšanās vai pēc kriminālprocesa pabeigšanas pret likumpārkāpēju. 

Sestā sadaļa 
Noilgums 

57.§ Kriminālvajāšanas noilgums 

(1) Noziedzīgiem nodarījumiem, kas aizliegti, piedraudot ar brīvības atņemšanu 
uz mūžu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, 
noilgums neiestājas. Taču, ja pagājuši divdesmit gadi, brīvības atņemšanas uz mūžu 
vietā var tikt noteikta brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem. 
Attiecībā uz termiņu ir spēkā atbilstoši 2.daļa un 58.§. 
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(2) Citu noziedzīgu nodarījumu kriminālvajāšana izbeidzas līdz ar noilguma 
laika izbeigšanos. Noilguma termiņu sāk skaitīt tikai tad, kad pabeigta rīcība, par 
kuru ir piedraudēts ar sodu, vai pārtraukta ar soda piedraudējumu saistīta uzvedība. 

(3) Noilgums ir: 
divdesmit gadi, 
ja par noziedzīgu nodarījumu kaut arī nedraud brīvības atņemšana uz mūžu, 

taču paredzēts sods uz laiku, ilgāku par desmit gadiem; 
desmit gadi, 
ja par noziedzīgu nodarījumu draud brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par 

pieciem gadiem, bet maksimāli ne ilgāk par desmit gadiem; 
pieci gadi, 
ja par noziedzīgu nodarījumu draud brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par 

vienu gadu, bet maksimāli ne ilgāk par pieciem gadiem; 
trīs gadi, 
ja par noziedzīgu nodarījumu draud brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par 

sešiem mēnešiem, bet maksimāli ne ilgāk par vienu gadu; 
viens gads, 
ja par noziedzīgu nodarījumu draud brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par 

sešiem mēnešiem vai naudas sods. 
Iestājoties noilgumam, nepieļaujama kļūst arī labuma izņemšana, priekšmetu 

konfiskācija un preventīvie līdzekļi. 

58.§ Noilguma termiņa pagarināšana 

(1) Ja sekas, kas ietvertas nodarījuma sastāvā, iestājas tikai pēc tam, kad bijusi 
pabeigta vai pārtraukta ar likuma piedraudējumu aizliegta uzvedība, noilgums 
neiestājas, kamēr tas neiestāsies no seku rašanās brīža vai no 57.§ 2.daļā paredzētā 
brīža paies pusotras reizes ilgāks laiks, bet kā minimums, paejot trim gadiem. 

(2) Ja noilguma laikā persona izdara jaunu ar likuma piedraudējumu aizliegtu 
tikpat kaitīgu nodarījumu, noilgums neiestājas, līdz neiestāsies noilgums arī par šo 
noziedzīgo nodarījumu. 

(3) Noilguma termiņā netiek ieskaitīts: 
1) laiks, kurā saskaņā ar likuma priekšrakstiem kriminālvajāšana nevar tikt 

uzsākta vai turpināta, ja Federālais konstitucionālais likums 1929.gada redakcijā 
un 4.daļa neko citu nav noteikuši; 

2) laiks, kurā krimināllieta pret personu atradusies tiesas izskatīšanā; 
3) laiks, kamēr cietušais sasniedzis pilngadību, ja izdarīti 201., 202., 205., 206.. 

207., 212. vai 213.§ paredzētie noziedzīgie nodarījumi; 
(4) Ja nodarījums tiek vajāts tikai pēc pieprasījuma, sūdzības vai uz to pilnvarotas 

personas privātsūdzības, noilguma laiku neaptur tas, ka kriminālvajāšana netiek 
pieprasīta vai netiek izteikts lūgums vai nav pilnvarojuma. 

(BGB11998/153 redakcijā) 

59.§ Notiesājoša sprieduma izpildes noilgums 

(1) Sodu izpildei, kas saistīti ar brīvības atņemšanu uz mūžu, brīvības atņemšanu 
uz laiku, ilgāku par desmit gadiem, un ievietošanu iestādē likumpārkāpējiem, kuri 
sirgst ar psihiskām novirzēm, kā arī ievietošanu iestādē bīstamiem recidīvistiem, 
noilgums neiestājas. 
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(2) Citu sodu, labuma izņemšanas, priekšmetu konfiskācijas un preventīvo 
līdzekļu izpildīšanai tiek piemērots noilgums. Noilguma termiņu aprēķina no dienas, 
kad stājies spēkā nolēmums, ar kuru noteikts sods, labuma izņemšana, konfiskācija 
vai preventīvie līdzekļi. 

(3) Noilguma termiņš ir: 
piecpadsmit gadi, 
ja bijis noteikts brīvības atņemšanas sods uz laiku, ilgāku par vienu gadu, bet ne 

ilgāku par desmit gadiem; 
desmit gadi, 
ja bijis noteikts brīvības atņemšanas sods uz laiku, ilgāku par trim mēnešiem, 

bet ne ilgāku par vienu gadu vai naudas sods, aizstājot to ar brīvības atņemšanu uz 
laiku ilgāku, par trim mēnešiem; 

pieci gadi 
visos citos gadījumos. 
(4) Ja vienlaikus noteikti vairāki sodi vai preventīvie līdzekļi, tiesas sprieduma 

izpildīšanas noilgums visiem šiem sodiem vai līdzekļiem ir atkarīgs no soda vai 
līdzekļa, kuram paredzēts ilgākais noilguma termiņš. Ja brīvības atņemšanas sodu 
un naudas sodu nosaka vienlaikus, noilguma termiņa aprēķināšanai brīvības atņem
šanas sodam jāpievieno naudas soda aizstāšana ar brīvības atņemšanu. Ja vienai un 
tai pašai personai bijis noteikts gan sods, gan labuma izņemšana, tiesas sprieduma 
izpildīšanas noilgums attiecībā uz labuma izņemšanu attiecināms uz katru no sodiem. 

(BGB11996/762 redakcijā) 

60.§ Notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilguma termiņa pagarināšana 

(1) Ja notiesātajam noilguma termiņa laikā tiek noteikts jauns soda vai preven
tīvais līdzeklis, tiesas sprieduma izpildīšanas noilgums neiestājas, kamēr netiks 
izpildīts šis sods vai preventīvais līdzeklis. 

(2) Noilguma termiņā netiek ieskaitīts: 
1) pārbaudes laiks gadījumā, ja persona tikusi nosacīti atbrīvota no soda vai no 

ievietošanas iestādē likumpārkāpējiem, kuri sirgst ar narkomāniju vai alkoholismu, 
vai nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā; 

2) laiks, kurā notiesātajam tika piemērota brīvības atņemšanas soda izpildīšanas 
atlikšana, izņemot gadījumus, kad sods nevarēja tikt izpildīts, vai naudas soda 
nomaksa bijusi atlikta; 

3) laiks, kurā notiesātais tika aizturēts saskaņā ar administratīvo priekšrakstu; 
4) laiks, kurā notiesātais tika aizturēts ārzemēs. 
(3) Brīvības atņemšanas soda vai ar brīvības atņemšanu saistīta preventīvā 

līdzekļa izpildīšana pārtrauc noilgumu. Ja noilguma pārtraukšana izbeidzas, bet 
notiesātais pilnīgi netiek atbrīvots, noilguma termiņš, neskatoties uz 2.daļas 
priekšrakstiem, sākas no jauna. 
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Septītā sadaļa 
Likuma darbības sfēra 

61.§ Darbība laikā 

Krimināllikumi jāpiemēro nodarījumiem, kas bija izdarīti pēc to stāšanās spēkā. 
Attiecībā uz nodarījumiem, kas bija izdarīti agrāk, tos piemēro tikai tad, ja likumi, 
kurus piemēroja nodarījuma izdarīšanas laikā, to kopīgajā darbībā bija mazāk 
labvēlīgi personai, kura izdarījusi nodarījumu. 

62.§ Noziedzīgi nodarījumi, kas izdarīti Austrijas teritorijā 
Austrijas krimināllikumi piemērojami visiem nodarījumiem, kas izdarīti tās 

teritorijā. 

63.§ Noziedzīgi nodarījumi, kas izdarīti uz austriešu kuģiem vai gaisakuģiem 
Austrijas krimināllikumi attiecas arī uz nodarījumiem, kas bija izdarīti uz 

austriešu kuģa un gaisakuģa neatkarīgi no tā, kur tie atrodas. 

64.§ Ārvalstīs izdarīti noziedzīgi nodarījumi, par kuriem soda neatkarīgi 
no nodarījuma izdarīšanas vietas likumiem 

(1) Austrijas krimināllikumi ir piemērojami neatkarīgi no nodarījuma izdarī
šanas vietas krimināllikumiem šādiem ārvalstī izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

1) komerciālā vai rūpnieciskā noslēpuma izspiegošana ārvalsts labā (124.§), 
valsts nodevība (242.§), sagatavošanās valsts nodevībai (244.§), valsti apdraudošas 
apvienības (246.§), valsts varas augstāko institūciju apdraudējums (249.-251.§), 
spiegošana (252.-258.§) un noziedzīgi nodarījumi pret Federācijas Bruņotajiem -
spēkiem (259. un 26().§); 

2) noziedzīgi nodarījumi, kas izdarīti pret austriešu ierēdni (74.§ 4.punkts) savu 
funkciju pildīšanas laikā vai sakarā ar to pildīšanu un ko izdarījis pats austriešu 
ierēdnis; 

3) nepatiesu liecību došana tiesā (288.§) un pēc zvēresta dotās vai ar zvērestu 
apstiprinātas nepatiesas liecības varas administratīvajām institūcijām (289.§) 
procesā, kas notiek austriešu tiesā vai austriešu varas administratīvajā institūcijā; 

4) nolaupīšana spiegošanas nolūkā (102.§), izdošana ārvalstij (103.§), vergu 
tirdzniecība (104.§), cilvēku tirdzniecība (217.§), naudas viltošana (232.§), saskaņā 
ar 232.§ kriminālsodāmā īpaši aizsargātu vērtspapīru viltošana (237.§), noziedzīga 
organizācija (278.a§ l.daļa) un nodarījumi, kas sodāmi saskaņā ar Likuma par 
narkotiskajiem līdzekļiem 28.§ 2.-5.daļu, 31.§ 2.daļu un 32.§ 2.daļu, ja tāda 
nodarījuma rezultātā tika skartas Austrijas valsts intereses, vai persona, kura 
izdarījusi nodarījumu, nevar tikt izdota; 

4.a) smagi dzimumsakari ar mazgadīgo (206.§). dzimumsakari ar mazgadīgo 
(207.§) un mazgadīgo pornogrāfiskie attēlojumi saskaņā ar 207.§ 1. un 2.da|u, ja 
persona, kura izdarījusi nodarījumu, ir austrietis un pastāvīgi dzīvo Austrijā; 

4.b) masveida iznīcināšanas ieroču ražošana uz izplatīšana 177.a§, ja persona, 
kura izdarījusi nodarījumu, ir austrietis, attiecībā uz atomieroču attīstību, bet tikai 
tad, ja valstij ir atomieroči, ja nodarījums nav bijis izdarīts pēc uzdevuma vai esot 
līgumslēdzēja puses par atomieroču neizplatīšanu atbildībai. 

(BGBINr.258/1970); 
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5) gaisa pirātisms (185.§) sakarā ar izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
pret dzīvību un veselību vai pret brīvību, un tīši draudi gaisa lidojumu drošībai 
(186.§),ja 

a) noziedzīgs nodarījums, kas vērsts pret austriešu gaisakuģi, 
b) gaisakuģis nolaidies Austrijā un nozieguma izdarītājs vēl ir uz borta, 
c) gaisakuģis bez ekipāžas bijis nodots kādam nomā, kam komerciālā (tirdz

niecības) pārstāvniecība (atrašanās vieta) ir Austrijā vai kas sakarā ar tādas 
neesamību pastāvīgi atrodas Austrijā, 

d) nozieguma izdarītājs ir aizturēts Austrijā un nevar tikt izdots; 
6) citi noziedzīgi nodarījumi, kurus Austrija ir apņēmusies vajāt neatkarīgi no 

nodarījuma izdarīšanas vietas likumiem, pat ja tie izdarīti ārvalstī; 
7) noziedzīgi nodarījumi, kurus austrietis izdarījis pret citu austrieti, ja abiem 

dzīvesvieta vai pastāvīga atrašanās vieta ir Austrijā; 
8) līdzdalība (12.§) noziedzīgā nodarījumā, ko tiešais nozieguma izdarītājs 

izdarījis Austrijā, kā arī slēpšana (164.§) un naudas atmazgāšana (165.§) sakarā ar 
nodarījumiem, kas izdarīti Austrijas teritorijā; 

9) teroristiska apvienība (278.b§) un teroristiski noziegumi (27S.c§), kā arī 
sodāmi nodarījumi, kas izdarīti sakarā ar tiem saskaņā ar 128.-131., 144. un 145., 
kā arī 223. un 224.§, ja 

a) noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nodarījuma izdarīšanas laikā bijis austrietis 
vai ja viņš saņēmis Austrijas pilsonību vēlāk, vai ja tā viņam vēl bijusi kriminālprocesa 
ierosināšanas laikā, 

b) noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir pastāvīga dzīvesvieta vai ierasta 

atrašanās vieta Austrijā, 
c) noziedzīgs nodarījums bijis izdarīts Austrijā atrodošās juridiskas personas 

labā, 
d) noziedzīgs nodarījums bijis izdarīts pret Nacionālo Padomi, Bundcsrāti, 

Nacionālo sapulci, Federālo valdību, Landtāgu, Zemes valdību, Konstitucionālo 
tiesu, Zemes augstāko administratīvo tiesu, tribunālu, kā arī pret tiesu vai varas 
institūcijām vai pret Austrijas Republikas tautu, 

c) noziedzīgs nodarījums bijis izdarīts pret Eiropas Savienības institūciju vai 
iestādi, kas izveidota saskaņā ar līgumiem par Eiropas sadraudzības nodibināšanu 
vai līgumu par Eiropas Savienību ar atrašanos Austrijas Republikā, vai 

f) noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nozieguma izdarīšanas laikā bijis ārvalstnieks, 
kas atrodas Austrijā un nevar tikt izdots; 

10) terorisma finansēšana (278.d§), ja 
a) noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nodarījuma izdarīšanas laikā ir bijis austrietis 

vai ja viņš ieguvis Austrijas pilsonību vēlāk, vai ja tā viņam vēl bijusi kriminālprocesa 
ierosināšanas laikā vai 

b) noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nozieguma izdarīšanas laikā bijis 
ārvalstnieks, kas atradies Austrijā un nevar tikt izdots. 

(2) Ja l.daļā norādītie krimināllikumi nevar tikt piemēroti tikai tāpēc, ka nodarī
jums ir noziegums, kas aizliegts, piedraudot ar smagāku sodu, ārvalstī izdarītais 
nodarījums tomēr sodāms saskaņā ar austriešu krimināllikumiem neatkarīgi no 
nodarījuma izdarīšanas vietas krimināllikumiem. 

(BGBI1987/605, 1996/762,11997/112. 11998/153,12000/134 un 2001/34 redakcijā) 
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65.§ Ārvalstīs izdarītie noziedzīgie nodarījumi, kas sodāmi tikai tad, ja par 
tiem paredzēts sods nodarījuma izdarīšanas vietas likumos 

(1) Attiecībā uz citiem ārvalstīs izdarītiem noziegumiem, izņemot 63. un 64.§, 
piemērojami austriešu krimināllikumi, ciktāl par tiem paredzēts sods saskaņā ar 
nozieguma izdarīšanas vietas likumiem: 

1) ja nozieguma izdarītājs nodarījuma izdarīšanas laikā ir bijis austrietis vai ja 
viņš Austrijas pilsonību saņēmis vēlāk, vai ja tā viņam vēl bijusi kriminālprocesa 
ierosināšanas sākumā; 

2) ja nozieguma izdarītājs nodarījuma izdarīšanas laikā ir bijis ārvalstnieks, 
atrodas Austrijā un nevar tikt izdots citai valstij cita iemesla dēļ, nekā izdarītā 
noziedzīga nodarījuma veids un pazīmes. 

(2) Soda apmērs nosakāms tādā veidā, lai nozieguma izdarītājs saskaņā ar likumu 
vispārīgo darbību netiktu nostādīts mazāk labvēlīgā stāvoklī, nekā saskaņā ar 
nodarījuma izdarīšanas vietas likumu. 

(3) Ja nodarījuma izdarīšanas vielā tas nav kriminālsodāms, pietiekami, ka 
nodarījums tiktu sodīts saskaņā ar austriešu likumiem. 

(4) Taču nodarījums nav sodāms: 

1) ja tā izdarīšanas vietas likumi neparedz nodarījuma sodāmību; 
2) ja nozieguma izdarītājam valsts tiesa, kur bijis izdarīts nodarījums, taisījusi 

attaisnojošu spriedumu, kas stājies likumīgā spēkā, vai nozieguma izdarītājs bijis 
citādā veidā atbrīvots no kriminālatbildības; 

3) ja nozieguma izdarītājam bijis taisīts notiesājošs tiesas spriedums, kas stājies 
spēkā, un sods pilnībā izpildīts, vai tas netika izpildīts sakarā ar personas atbrīvošanu 
no soda izciešanas, vai ja sakarā ar ārvalstu tiesībām ir iestājies notiesājoša sprieduma 
izpildīšanas noilgums; 

4. ja ārvalsts tiesas noteiktā soda izpildīšana likusi pilnībā vai daļēji atlikta. 
(5) Austriešu likumos paredzētos preventīvos līdzekļus, ja tam ir nosacījumi, 

var noteikt austrietim arī tad, ja viņš saskaņā ar vienu no iepriekšējā rindkopā 
minētajiem iemesliem nevar tikt sodīts Austrijā. 

(BGBI19871605 redakcijā) 

65.a§ Priekšmetu konfiskācijas un izņemšanas piemērošanas sfēra 
Priekšmetu konfiskācija un izņemšana tiek piemērota visām mantiskajām 

vērtībām un priekšmetiem, kas atrodas Austrijā. 
(BGBI 19961762 redakcijā) 

66.§ Ārvalstī izciestā soda ieskaitīšana 

Ja nozieguma izdarītājs par nodarījumu, par kuru viņš ticis notiesāts Austrijā, 
jau izcietis sodu ārvalstī, tas ieskaitāms Austrijā noteiktajā soda laikā. 

67.§ Nozieguma izdarīšanas laiks un vieta 

(1) Darbība, par kuru draud sods, uzskatāma par izdarītu tajā laikā, kad persona 
darbojusies vai viņai vajadzējis darboties; rezultāta iestāšanās laiks nav noteicošais. 

(2) Darbība, par kuru draud sods, uzskatāma par izdarītu tajā vietā, kurā per
sona darbojusies vai viņai vajadzējis darboties, vai tur, kur pilnībā vai daļēji iestājies 
nozieguma sastāvam atbilstošs rezultāts vai pēc nozieguma izdarītāja ieskata tam 
vajadzēja iestāties. 
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Astotā sadaļa 
Jēdzienu definīcija 

68.§ Laika aprēķināšana 
Gadi un mēneši aprēķināmi pēc kalendāra. Laika intervālus aprēķina tādējādi, 

ka diena, kurā noticis notikums, ar kuru sākas laika intervāls, netiek skaitīta. Tie 
beidzas ar pēdējās dienas beigām. 

69.§ Publiska izdarīšana 

Darbība tikai tad tiek izdarīta publiski, ja to tieši var uztvert liels personu skaits. 

70.§ Noziedzīga nodarījuma izdarīšana nodarbošanās veidā 

Noziedzīgu nodarījumu nodarbošanās veidā izdara tas, kurš rīkojas ar nodomu 

radīt sev pastāvīgu ienākumu, atkārtoti izdarot noziedzīgus nodarījumus. 

71.§ Kaitīga nosliece 
Par vienādi kaitīgiem atzīstami ar soda piedraudējumu aizliegti nodarījumi, ja 

tie vērsti pret vieniem un tiem pašiem tiesiskiem labumiem vai tiem raksturīgi viena 
veida nepareizi pamudinoši motīvi vai vienādi cilvēka rakstura trūkumi. 

72.§ Radinieki 
Ar personas radiniekiem jāsaprot viņas taisnās līnijas radinieki un laulātā 

radinieki, viņas laulātais, laulātā māsas un brāļi, pašas personas māsas un brāļi un 
viņu laulātie, bērni un mazbērni, viņu vecāku māsas un brāļi, vecāsmātes un vectēvi, 
viņas brālēni un māsīcas, viņas ārlaulības bērna tēvs vai māte, viņas adoptētāji vecāki 
un vecāki, kuri paņēmuši viņu audzināšanā bez adoptēšanas, viņas adoptētie bērni 
un bērni, kurus persona paņēmusi audzināšanā bez adoptēšanas, viņas aizbildnis 
un viņas aizgādnis. 

Personas, kuras dzīvo nereģistrētā laulībā, skaitās radinieki, viena bērni un 
mazbērni tāpat skaitās otra radinieki. 

(BGBI 11998/153 redakcijā) 

73.§ Ārvalstu tiesu spriedumi 
Tā kā likums kategoriski nenorāda uz austriešu tiesas taisītu spriedumu, ārvalstu 

tiesu spriedumi tiek pielīdzināti austriešu tiesu spriedumiem, ja tie pasludina 
likumpārkāpēju par vainīgu nodarījuma izdarīšanā, par kuru tiesa soda arī saskaņā 
ar austriešu tiesībām un kuri taisīti procesā, kas atbilst Eiropas konvencijas par 
cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzību 6.panta pamatnosacījumiem. 

(BGBI Nr. 210/1958 redakcijā) 

74.§ Citu jēdzienu definīcijas 

(1) Sā Federālā likuma izpratnē: 
1) mazgadīgais: tas, kas vēl nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu; 
2) atcelts; 
3) nepilngadīgais: tas, kas vēl nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu; 
4) ierēdnis: ikviens cilvēks, kurš pilnvarots, lai Federācijas, Zemes, kopienu 

savienības, kopienas vai citas publisko tiesību personas vārdā, izņemot baznīcu vai 
reliģisku apvienību, patstāvīgi vai kopā ar citām personām stātos tiesiskajās attiecībās 
kā to institūcija vai citādā veidā pilnvarots Federācijas, Zemes vai kopienas 
uzdevumos. 
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4.a) citas valsts - Eiropas Savienības locekļa ierēdnis: ikviens cilvēks, kurš 
saskaņā ar citas valsts - Eiropas Savienības locekļa krimināltiesībām ir ierēdnis vai 
amatpersona, kā arī, saprātīgi piemērojot 4.punktu, tiktu uzskatīts par ierēdni; 

4.b) apvienības ierēdnis; ikviens cilvēks, kurš saskaņā ar līgumu ir ierēdnis vai 
kalpotājs Eiropas kopienas kalpotāju statūtu vai citu Eiropas kopienas kalpotāju 
nodarbinātības noteikumu izpratnē vai tas, kurš atrodas Eiropas kopienas rīcībā 
no valstīm - locekļiem vai no sabiedriskām vai privātām iestādēm un viņam uzticēta 
tādu uzdevumu izpildīšana, kas atbilst Eiropas kopienas ierēdņu vai citu kalpotāju 
uzdevumiem; apvienību ierēdņi tāpat ir iestāžu locekļi, kas izveidotas uz Līguma 
par Eiropas kopienas izveidošanu pamata, un šo iestāžu kalpotāji, Eiropas kopienas 
tiesu palātas komisijas vai balsu skaitīšanas palātas locekļi, kā arī Eiropas policijas 
biroja (Eiropola) vadošais sastāvs un kalpotāji. 

4.c) Ārvalsts ierēdnis: ikviens cilvēks, kurš ārvalstī ieņem amatus likumdevējas 
vai izpildvaras un justīcijas institūcijās, kas izpilda sabiedriskos uzdevumus citas 
valsts vai tās institūcijas vai šīs valsts publiskās (sabiedriskās) varas iestādes interesēs 
vai ir starptautiskas organizācijas ierēdnis vai pilnvarotais; 

5) bīstami draudi: tie ir draudi, kas saistīti ar cietušā fiziskā veseluma, viņa 
brīvības, goda vai īpašuma apdraudējumu, kas spējīga radīt cietušajam pamatotu 
satraukumu, ņemot vērā attiecības un viņa personiskās īpatnības vai draudošo 
briesmu nozīmīgumu neatkarīgi no tā, vai draudošās briesmas vērstas pret viņu 
pašu, viņa radiniekiem vai citām personām, kuras atrodas viņa aizstāvībā vai ir 
viņam tuvu stāvošas; 

6) atlīdzība: ikviens pakalpojums, kuru var novērtēt naudas ekvivalentā, pat 
tad, ja tas var iet citas personas, nevis tās, kam tā tiek piedāvāta vai dota, labā; 

7) dokuments: oficiāls papīrs, kas radīts tam, lai apstiprinātu, izmainītu vai atceltu 
tiesības vai tiesiskās attiecības, vai pierādītu faktu, kam ir juridiska nozīme; 

8) kompjūtersistēma: kā atsevišķas (vienotas), tā arī kompleksas ierīces, kas 
kalpo automātiskai (automatizētai) datu apstrādes aizsardzībai. 

(2) Šā likuma izpratnē dati ir gan dati par personu (personālie, personīgie dati), 
gan arī dati, kas nav saistīti ar personu, kā arī programmas. 

(BGBI19881599, 11998/153 un BGBI12002/134 redakcijā) 
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SEVIŠĶĀ DAĻA 

Pirmā sadaļa 
Noziedzīgi nodarījumi pret dzīvību un veselību 

75.§ Tīša slepkavība pastiprinošos apstākļos 

Ikviens, kurš nogalina citu cilvēku, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 

desmit līdz divdesmit gadiem vai ar brīvības atņemšanu uz mūžu. 

76.§ Vienkārša slepkavība 
Ikviens, kurš ļaujas visiem saprotamam stipram dvēseles pārdzīvojumam tik 

ļoti, ka nogalina citu cilvēku, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem 
līdz desmit gadiem. 

77.§ Slepkavība pēc upura pieprasījuma 
Ikviens, kurš nogalina citu cilvēku pēc viņa nopietna un uzstājīga pieprasījuma, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
78.§ Pamudināšana izdarīt pašnāvību 

Ikviens, kurš pamudina citu, lai tas nogalinātu pats sevi, vai sniedz viņam tajā 
palīdzību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 

79.§ Bērna slepkavība, tam piedzimstot 
Māte, kura nogalina bērnu dzemdību laikā vai laikā, kad viņa vēl atrodas 

dzemdību procesa ietekmē, sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada 
līdz pieciem gadiem. 

80.§ Slepkavība aiz neuzmanības 
Ikviens, kurš nonāvē citu cilvēku aiz neuzmanības, sodāms ar brīvības atņemšanu 

uz laiku līdz vienam gadam. 

81.§ Slepkavība aiz neuzmanības sevišķi bīstamos apstākļos 

(1) Ikviens, kurš nonāvē citu cilvēku aiz neuzmanības: 
1) sevišķi bīstamos apstākļos, 
2) pēc tam, kad viņš pirms nodarījuma izdarīšanas, pat aiz neuzmanības, lietojot 

alkoholu vai citas apreibinošas vielas, novedis sevi līdz reibuma stāvoklim, kas 
neizslēdz pieskaitāmību, lai arī viņš paredzēja vai varēja paredzēt, ka viņam būs 
jāveic darbības, kuru realizēšana tādā stāvoklī apdraud cita cilvēka dzīvību, veselību 
vai ķermenisko veselumu vai var palielināt tādas briesmas, vai 

3) tādējādi, ka viņš, lai arī aiz neuzmanības, pārkāpjot tiesisko priekšrakstu vai 
oficiālu rīkojumu, tur, glabā vai pārvadā bīstamu dzīvnieku, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tāpat sodāms saskaņā ar 1.daļas 3.punktu, 
ja viņš nav iepazinies ar tiesisko priekšrakstu vai oficiālo rīkojumu, lai arī sakarā ar 
savu profesiju, nodarbošanos vai citiem apstākļiem viņam bija pienākums to zināt, 
vai viņš ticis maldināts par tiesisko priekšrakstu vai oficiālo rīkojumu. 

(BGBI 12001 Nr. 130 redakcijā) 
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82.§ Cilvēka tīša nostādīšana briesmās 

(1) Ikviens, kurš apdraud cita cilvēka dzīvību tādējādi, ka noved viņu 
bezpalīdzības stāvoklī un atstāj viņu tādā stāvoklī, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš izraisa briesmas tāda cita cilvēka dzīvībai, kurš 
atradies viņa uzraudzībā vai par kuru viņam citādā veidā bijis pienākums rūpēties 
(2.§), atstājot viņu nelaimē bezpalīdzības stāvoklī. 

(3) Ja nodarījums izraisījis cietušā nāvi, noziedzīgā nodarījuma izdarītājs sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

83.§ Miesas bojājums 

(1) Ikviens, kurš nodara citam cilvēkam miesas bojājumu vai kaitē viņa veselībai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu 360 
dienas likmju apmērā. 

(2) 'lāpāt sodāms ikviens, kurš cietsirdīgi apietas ar cita cilvēka ķermenisko 
veselumu (spīdzina) un tādējādi aiz neuzmanības nodara miesas bojājumu vai 
kaitējumu veselībai. 

(BGBI19961762 redakcijā) 

84.§ Smags miesas bojājums 

(1) Ja nodarījums izraisījis kaitējumu veselībai, kas ilgst vairāk par divdesmit 
četrām dienām, vai profesionālo darbspēju zaudējumu vai miesas bojājumu vai 
kaitējumu veselībai, kas pats par sevi ir smags, nozieguma izdarītājs sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Nozieguma izdarītājs sodāms tāpat, ja nodarījums izdarīts: 
1) izmantojot tādu līdzekli un tādā veidā, ar kuru parasti saistīta dzīvības 

apdraudēšana; 
2) piedaloties pēc vienošanās vismaz trim cilvēkiem; 
3) nodarot īpašas ciešanas, vai pret ierēdni, liecinieku vai ekspertu laikā, kad 

viņi pildījuši savus uzdevumus vai pienākumus, vai sakarā ar to pildīšanu. 
(3) Tāpat sodāms nozieguma izdarītājs, ja viņš izdarījis vismaz trīs noziedzīgus 

nodarījumus bez kāda pamata, vai pielietojot ievērojamu vardarbību. 
(BGBI 1987/605 redakcijā) 

85.§ Miesas bojājums, kas izraisījis ilgstošas smagas sekas 
Ja nodarījums izraisījis uz visu mūžu vai uz ilgstošu laiku 
1) runas spējas, redzes, dzirdes vai spējas radīt pēcnācējus zaudējumu vai smagu 

traucējumu, 
2) ievērojamu sakropļojumu vai acīs krītošu izķēmojumu vai 
3) smagas ciešanas, hronisku slimību vai profesionālo darbspēju zaudējumu, 

nozieguma izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz pieciem gadiem. 

86.§ Miesas bojājums, kas izraisījis nāvi 

Ja nodarījums izraisījis cietušā nāvi, nozieguma izdarītājs sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
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87.§ Iepriekš nodomāts mags miesas bojājums 

(1) Ikviens, kurš ar iepriekšēju nodomu nodara citam cilvēkam smagu miesas 
bojājumu (84.§ l.daļa), sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz 
pieciem gadiem. 

(2) Ja nodarījums izraisījis smagas ilgstošas sekas (85.§), nozieguma izdarītājs 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem; ja nodarī-
ļiims izraisījis cietušā nāvi, sodam jābūt brīvības atņemšanai uz laiku no pieciem 
līdz desmit gadiem. 

88.§ Miesas bojājums aiz neuzmanības 
(1) Ikviens, kurš aiz neuzmanības nodara citam cilvēkam miesas bojājumu vai 

nodara kaitējumu viņa veselībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 180 dienas likmēm. 

(2) Ja nozieguma izdarītāja vaina ir nenozīmīga un ja 
1) cietušais ir nozieguma izdarītāja radinieks vai viņa tuvinieks lejupējā vai 

augšupejā līnijā vai viņa laulātais, brālis vai māsa, vai saskaņā ar 72.§ 2.daļu tiek 
uzskatīts par nozieguma izdarītāja radinieku; 

2) nozieguma izdarītājs ir ārsts un nodarījis miesas bojājumu vai kaitējumu 
veselībai, realizējot medicīnisko nodarbošanos, un no nodarījuma nav radies 
kaitējums veselībai vai pārtraukums profesionālajā darbībā uz laiku, ilgāku par 
četrpadsmit dienām; 

3) noziedzīgā nodarījuma izdarītājs strādā par slimnieku kopēju, pieskaitāms 
tehniskajam medicīniskajam personālam vai sniedz sanitāro palīdzību, nodara 
miesas bojājumu vai kaitējumu veselībai, pildot vienas no šīm profesijām pienāku
mus, un nodarījums nav izraisījis kaitējumu veselībai vai pārtraukumu profesionālajā 
darbībā uz laiku, ilgāku par četrpadsmit dienām, vai 

4) nodarījums nav izraisījis kaitējumu citas personas veselībai vai pārtraukumu 
viņas profesionālajā darbībā uz laiku, ne ilgāku par trim dienām, persona, kura 
izdarījusi nodarījumu, saskaņā ar l.daļu nav sodāma. 

(3) 81 .§ l.daļas l.-2.punktā norādītajos gadījumos nodarījuma izdarītājs sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm. 

(4) Ja nodarījums izraisījis smagu miesas bojājumu (84.§ l.daļa), nodarījuma 
izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas 
sodu līdz 360 dienas likmēm, bet 81.§ l.daļas l.-3.punktā norādītajos gadījumos -
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(BGBI 12001 Nr. 130 redakcijā) 

89.§ Ķermeniskā veseluma apdraudējums 
Ikviens, kurš 81.§ l.daļas 1.-2.punktā norādītajos gadījumos, pat ja tikai aiz 

neuzmanības, apdraud cita cilvēka dzīvību, veselību vai ķermenisko veselumu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 
180 dienas likmēm. 
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90.§ Cietušā piekrišana 

(1) Miesas bojājums vai ķermeniskā veseluma apdraudējums nav prettiesisks, 
ja cietušais piekrīt tam, un bojājums vai apdraudējums kā tāds nav pretrunā ar 
vispārpieņemtajām morāles normām. 

(2) Sterilizācija, ko izdarījis ārsts ar personas piekrišanu, nav prettiesiska, ja 
persona vai nu jau sasniegusi divdesmit piecu gadu vecumu vai ķirurģiskā iejaukšanās 
aiz citiem apsvērumiem nav pretrunā ar vispārpieņemtām morāles normām. 

(3) Nevar tikt panākta vienošanās par locekļu sakropļošanu vai citādu dzimum
orgānu bojāšanu, kas var izraisīt ilgstošu dzimumtieksmes pazemināšanos. 

(BGBII2001 Nr. 130 redakcijā) 

91.§ Kautiņš 

(1) Ikviens, kurš piedalās kautiņā, pielietojot spēku, jau sodāms par šo piedalī
šanos ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm, ja kautiņā nodarīts smags miesas bojājums citam cilvēkam (84.§ 
l.daļa), bet, ja tas kļuvis par cita cilvēka nāves cēloni - ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz diviem gadiem. 

(2) Ikviens, kurš piedalās vairāku cilvēku izdarītā uzbrukumā ar spēka pielieto
šanu, jau sodāms par šo piedalīšanos ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm, bet, ja uzbrukuma rezultātā 
citam cilvēkam tika nodarīts miesas bojājums - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm, bet, ja kautiņš bija par 
iemeslu cita cilvēka nāvei - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(3) Nozieguma izdarītājs, kuru nevar vainot par piedalīšanos, nav saucams pie 
atbildības. 

(BGBI 19661762 redakcijā) 

92.§ Spīdzināšana vai nevērīga izturēšanās pret mazgadīgām, nepilngadīgām 
vai bezpalīdzīgām personām 

(1) Ikviens, kurš nodara fiziskas vai garīgas ciešanas citam cilvēkam, kurš atrodas 
viņa apgādībā vai aizgādnībā un kurš vēl nav sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu 
vai ir neaizsargāts savas bezpalīdzības, slimības vai plānprātības dēļ, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) lāpāt sodāms ikviens, kurš rupji neievēro savus tāda cilvēka apgādāšanas 
un aizgādnības pienākumus, tādējādi, kaut arī aiz neuzmanības, nodarot ievērojamu 
kaitējumu viņa veselībai vai viņa fiziskajai un garīgajai attīstībai. 

(3) Ja nodarījums izraisījis miesas bojājumu ar smagām ilgstošām sekām, 
nozieguma izdarītājs ir sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz pieciem gadiem; ja nodarījums izraisījis cietušā nāvi - ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(BGBI 11987/605 un 1988/599 redakcijā) 

93.§ Mazgadīgo, nepilngadīgo vai personu, kurām nepieciešama aprūpe, 
apgrūtināšana 

(1) Ikviens, kurš aiz dusmām vai cietsirdīgi apgrūtina citu cilvēku, kurš ir atkarīgs 
no viņa vai atrodas viņa apgādībā vai aizgādnībā, un kurš vēl nav sasniedzis astoņ
padsmit gadu vecumu vai kuram acīmredzami nepieciešama aprūpe sakarā ar 
veselības stāvokli un tādējādi, lai arī aiz neuzmanības, pakļauj viņu nāves briesmām 
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vai nodara ievērojamus miesas bojājumus vai kaitējumu viņa veselībai, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(2) Ja nodarījums izraisījis kādu no 92.§ 3.daļā norādītajām sekām, ir nosakāms 
šajā normā paredzētais sods. 

(BGBI 1998/599 redakcijā) 

94.§ Ievainotā atstāšana bez palīdzības 
(1) Ikviens, kurš atstāj briesmās citu cilvēku, kuram viņš, lai arī ne prettiesiski, 

pats nodarījis miesas bojājumus (83.§), atsakot viņam nepieciešamo palīdzību, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 
360 dienas likmēm. 

(2) Ja atstāšanas briesmās sekas ir bijis smags miesas bojājums (84.§ 2.daļa), 
nozieguma izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, ja 
nodarījums izraisījis cietušā nāvi - nosakāma brīvības atņemšana uz laiku līdz trim 
gadiem. 

(3) Nodarījuma izdarītājs uzskatāms par nevainīgu, ja viņam nebija iespējas 
sniegt palīdzību. Palīdzība nav jāsniedz īpaši tad, ja tas varējis izraisīt nāves briesmas, 
nodarīt nopietnu miesas bojājumu vai kaitējumu veselībai, vai pārkāpt citas svarīgas 
intereses. 

(4) Nodarījuma izdarītājs nav sodāms saskaņā ar 1. un 2.daļu, ja viņam jau 
draud tāds pats vai smagāks sods par nodarīto kaitējumu. 

95.§ Palīdzības nesniegšana 
(1) Ikviens, kurš, notiekot nelaimes gadījumam vai vispārējo briesmu situācijā 

(176.§), izturas pasīvi, nesniedzot acīmredzami nepieciešamo palīdzību, lai glābtu 
cilvēku no nāves briesmām vai palīdzētu cietušajam, kuram nodarīts ievērojams 
miesas bojājums vai kaitējums veselībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm; ja palīdzības 
nesniegšana tomēr izraisījusi cilvēka nāvi - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm, izņemot gadījumus, kad 
nodarījumu izdarījusi persona nav varējusi sniegt palīdzību 

(2) Palīdzība nav jāsniedz īpaši tad, ja tā varētu kļūt bīstama cietušā dzīvībai un 
veselībai vai aizskartu citas vērā ņemamas intereses. 

Otrā sadaļa 
Grūtniecības pārtraukšana 

96.§ Grūtniecības pārtraukšana 
(1) Ikviens, kurš bez grūtnieces piekrišanas pārtrauc viņas grūtniecību, sodāms 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam; ja viņa rīcībai ir nodarbošanās 
raksturs - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Ja tiešais grūtniecības pārtraukšanas izdarītājs nav ārsts, viņš sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem; ja viņa rīcībai ir nodarbošanās raksturs 
vai, ja tā izraisījusi grūtnieces nāvi - ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(3) Sieviete, kura pati sev pārtrauc grūtniecību vai iesaista tajā citu personu, 
sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 
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97.§ Grūtniecības pārtraukšanas nesodāmība 

(1) Nodarījums nav sodāms saskaņā ar 96.§, 
1) ja grūtniecības pārtraukšanu veic ārsts pirmo triju mēnešu laikā pēc 

grūtniecības iestāšanās un pēc pirms tā notikušās ārsta konsultācijas, vai 
2) ja grūtniecības pārtraukšana nepieciešama, lai novērstu nopietnas, citādā 

veidā nenovēršamas briesmas dzīvībai vai novērstu smagu kaitējumu grūtnieces 
fiziskajam vai psihiskajam veselības stāvoklim, vai, ja ir nopietnas briesmas, ka 
bērnam var būt smagas fiziskas vai psihiskas novirzes, vai grūtniece ieņemšanas 
brīdī ir bijusi mazgadīga, un visos gadījumos grūtniecības pārtraukšanu veic ārsts, 
vai, 

3) ja grūtniecības pārtraukšana tiek veikta, lai glābtu grūtnieces dzīvību no 
tiešām, citādā veidā nenovēršamām briesmām apstākļos, kad medicīniskā palīdzība 
nevarēja tikt sniegta laikus. 

(2) Nevienam ārstam nav pienākuma veikt grūtniecības pārtraukšanu vai 
piedalīties tās izdarīšanā, izņemot gadījumus, kad grūtniecības pārtraukšana sevišķi 
nepieciešama, lai glābtu grūtnieces dzīvību no tiešām, citādā veidā nenovēršamām 
briesmām. 

Šis nosacījums tāpat attiecināms uz personālu, kurš strādā slimo aprūpes 
dienestā, medicīniski tehniskajā apkalpošanā vai sniedz sanitāro palīdzību. 

(3) Neviens nevar tikt ierobežots jebkādā veidā par nesodāmas grūtniecības 
pārtraukšanas izdarīšanu vai piedalīšanos tajā vai par atteikšanos veikt tādu 
grūtniecības pārtraukšanu vai piedalīties tajā. 

98.§ Grūtniecības pārtraukšana bez grūtnieces piekrišanas 

(1) Ikviens, kurš pārtrauc grūtniecību bez grūtnieces piekrišanas, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem; ja nodarījums izraisījis grūtnieces 
nāvi - ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav sodāms saskaņā ar l.daļu, ja 
grūtniecības pārtraukšana tiek veikta, lai glābtu grūtnieces dzīvību no tiešām, citādā 
veidā nenovēršamām briesmām apstākļos, kuros grūtnieces piekrišana nevarēja 
tikt saņemta laikus. 

Trešā sadaļa 
Noziedzīgas darbības pret brīvību 

99.§ Brīvības atņemšana 

(1) Ikviens, kurš prettiesiski aiztur citu gūstā vai atņem viņam citādā veidā 
personisko brīvību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Ikviens, kurš atņem brīvību uz laiku, ilgāku par mēnesi vai tādā veidā, ka 
nodara aizturamajam īpašas ciešanas, vai nodarījumu izdara tādos apstākļos, kuri 
saistīti ar īpaši smagu zaudējumu aizturamajam, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

100.§ Garīgi slimas vai neaizsargātas personas nolaupīšana 

Ikviens, kurš nolaupa garīgi slimu vai neaizsargātu personu, lai to pats vai trešā 
persona seksuāli ekspluatētu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
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101.§ Mazgadīgas personas nolaupīšana 

Ikviens, kurš nolaupa mazgadīgu personu, lai to pats vai trešā persona seksuāli 
ekspluatētu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 

1()2.§ Nolaupīšana šantāžas apstākļos 

(1) Ikviens, kurš nolaupa citu cilvēku bez viņa piekrišanas, pielietojot spēku, 
vai pēc tam, kad viņš panācis piekrišanu ar bīstamu draudu vai viltus palīdzību, vai 
kādā citādā veidā, iegūst savā varā šo cilvēku, lai piespiestu trešo personu veikt 
kādu darbību, pieļaut to vai atturēties no darbības, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem 

(2) lapat sodāms ikviens, kurš 
1) l.daļā norādītajā nolūkā nolaupa mazgadīgu, garīgi slimu vai personu, kura nav 

spējīga pretoties sakarā ar savu stāvokli, vai kādā citādā veidā saņem savā varā šo cilvēku, 
2) nolaupa citu cilvēku bez piespiešanas vai citādā veidā iegūst viņu, piespiežot 

trešo personu veikt darbību, pieļaut to vai atturēties no darbības. 
(3) Ja nodarījums izraisījis nolaupītās vai citādā veidā iegūtās personas nāvi, 

sods ir brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem vai brīvības 
atņemšana uz mūžu. 

(4) Ja nozieguma izdarītājs labprātīgi atlaiž cietušo, atsakoties no vēlamā 
rezultāta, ja cietušais bijis nolaupīts vai nozieguma izdarītājs to bija ieguvis kādā 
citādā veidā, nenodarot nopietnu kaitējumu viņa dzīvības interesēm, nolaupītājs 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

103.§ Cilvēka nodošana ārvalstij 

(1) Ikviens, kurš nolaupa citu cilvēku bez viņa piekrišanas, pielietojot spēku, 
vai pēc tam, kad viņš, panācis piekrišanu ar bīstamu draudu vai viltus palīdzību, 
tāpat kā tas, kurš nodod ārvalstij mazgadīgu, garīgi slimu vai personu, kura nespēj 
izrādīt pretošanos sakarā ar savu stāvokli, ja nozieguma izdarītājs vai nododamais 
ir Austrijas pilsoņi vai nododamais uz nodarījuma izdarīšanas brīdi ticis aizturēts 
Austrijas teritorijā, nozieguma izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
desmit līdz divdesmit gadiem. 

(2) Ja, izdarot nodarījumu, upurim nav nodarīts būtisks kaitējums, nozieguma 
izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem. 

104.§ Vergu tirdzniecība 

(1) Ikviens, kurš nodarbojas ar vergu tirdzniecību, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš sekmē to, lai turētu citu verdzībā vai citās tai līdzīgās 
formās, vai lai cits cilvēks dotos verdzībā vai citās tai līdzīgās formās. 

104.a§ Cilvēku tirdzniecība 

(1) Ikviens, kurš ar nolūku seksuāli izmantot vai ekspluatēt darbaspēku, vai 
izņemt orgānus, 

1) mazgadīgu personu vai 
2) pilngadīgu personu, pielietojot neatļautus līdzekļus (2.daļa), savervē, dod 

pajumti vai citādi uzņem, pārvadā vai kādam citam piedāvā vai tālāk nodod, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 
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(2) Neatļauti līdzekļi ir maldināšana par faktiem, autoritātes, piespiedu stāvokļa, 
garīgas slimības vai stāvokļa, kas padara personu neaizsargātu, ļaunprātīga izmanto
šana, iebiedēšana un labuma piedāvāšana vai pieņemšana par varas nodošanu pār 
personu. 

(3) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem 
sodāms ikviens, kurš nodarījumu izdara, pielietojot vardarbību vai tās piedraudējumu. 

(4) Ikviens, kurš nodarījumu pret nepilngadīgu personu izdara, būdams 
noziedzīgas apvienības loceklis, lietojot vardarbību vai tādējādi, ka ar iepriekšēju 
nodomu vai aiz rupjas neuzmanības tiek apdraudēta personas dzīvība, vai arī 
nodarījums ir izraisījis loti smagas sekas, tiek sodīts ar brīvības atņemšanu uz laiku 
no viena gada līdz desmit gadiem. 

105.§ Piespiešana 
(1) Ikviens, kurš piespiež citu ar spēku vai bīstamiem draudiem veikt darbību, 

pieļaut to vai atturēties no darbības, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
vienam gadam. 

(2) Nodarījums nav prettiesisks, ja spēka vai draudu pielietošana nospraustā 
mērķa sasniegšanai nav pretrunā ar labiem tikumiem. 

106.§ Smaga piespiešana 

(1) Ikviens, kurš izdara piespiešanu, 
1) draudot nonāvēt, nodarīt ievērojamu sakropļojumu vai acīs krītošu 

izķēmojumu, izdarīt nolaupīšanu, dedzināšanu, pielietot kodolenerģiju, jonizējošu 
starojumu vai sprāgstvielas vai iznīcināt cietušā eksistences ekonomiskos pamatus 
vai graut viņa sabiedrisko stāvokli, 

2) nostādot ar minēto līdzekļu palīdzību piespiežamo vai kādu citu personu, 
pret kuru vērsta vardarbība vai bīstami draudi, uz ilgu laiku mokošā stāvoklī vai 

3) pamudinot piespiežamo veikt darbību, pieļaut to vai atturēties no darbības, 
kura aizskar piespiežamā vai trešās personas īpaši svarīgas intereses, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Tāpat sodāms nodarījuma izdarītājs, ja nodarījums izraisījis piespiežamā 
vai kādas citas personas, pret kuru bija vērsts spēks vai bīstami draudi, pašnāvību 
vai pašnāvības mēģinājumu. 

107.§ Bīstami draudi 
(1) Ikviens, kurš draud citam cilvēkam ar briesmām ar nolūku izraisīt viņā bailes 

vai nemieru, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 
(2) Ikviens, kurš izsaka bīstamus draudus, piedraudot ar nāvi, ievērojamu 

sakropļojumu vai acīs krītošu izķēmojumu, nolaupīšanu, dedzināšanu, kodolenerģijas, 
jonizējoša starojuma vai sprāgstvielu izmantošanu, eksistences ekonomiskā pamata 
iznīcināšanu vai sabiedriskā stāvokļa graušanu, ar minēto līdzekļu palīdzību nostāda 
šo vai citu personu, pret kuru vērsts spēks vai bīstami draudi, uz ilgu laiku mokošā 
stāvoklī, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(3) 106.§ 2.daļā minētajos gadījumos nosakāms tur paredzētais sods. 
(4) Ikviens, kurš izdara 1. vai 2.daļā norādītos sodāmos bīstamos draudus pret 

savu laulāto, taisnās līnijas radinieku, savu brāli vai savu māsu vai pret citiem 
radiniekiem, ja viņš ved ar tiem kopīgu saimniecību, sodāms tikai pēc draudiem 
pakļautā pilnvarojuma. 
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108.§ Maldināšana 

(1) Ikviens, kurš ar nodomu nodara kaitējumu cita cilvēka tiesībām ar to, ka 
pamudina viņu vai trešo personu, maldinot viņus par faktiem, izdarīt darbību, pieļaut 
to vai atturēties no darbības, kas izraisa zaudējumu, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) Valsts suverēnās tiesības nedarbojas kā tiesības 1.daļas nozīmē. 
(3) Nodarījuma izdarītājs sodāms tikai pēc cietušā, kura tiesības pārkāptas, 

pilnvarojuma. 
(BGBI1987/605 redakcijā) 

109.§ Mājokļa neaizskaramības pārkāpšana 

(1) Ikviens, kurš, pielietojot spēku vai draudot ar tā pielietošanu, ielaužas cita 
cilvēka mājoklī, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) Nodarījuma izdarītājs sodāms tikai pēc cietušā, kura tiesības pārkāptas, 
pilnvarojuma. 

(3) Ikviens, kurš l.daļā norādītajā veidā ielaužas mājā, mājoklī, slēgtā telpā, 
kas paredzēta sabiedriskajam dienestam vai kas kalpo profesionālās nodarbošanās 
vai ražošanas realizēšanai, vai norobežotā telpā, kas tieši pieguļ mājai, pie tam 

1) viņam ir nolūks pielietot vardarbību pret tur atrodošos personu vai pret lietu, 
2) viņam vai ar viņa ziņu citam līdzdalībniekam (12.§) līdzi ir ierocis vai cits 

līdzeklis cietušā pretošanās novēršanai, vai 
3) viņš vardarbīgi cenšas panākt vairāku cilvēku iekļūšanu, sodāms ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

110.§ Patvaļīga ārstniecība 

(1) Ikviens, kurš veic citas personas ārstēšanu bez viņas piekrišanas, pat saskaņā 
ar medicīniskās zinātnes noteikumiem, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
.sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ja nodarījuma izdarītājs nav saņēmis slimnieka piekrišanu, uzskatot, ka ārstē
šanas novilcināšana varētu nodarīt nopietnu kaitējumu slimnieka dzīvībai un veselī
bai, saskaņā ar l.daļu viņam var tikt noteikts tikai naudas sods, ja nenovēršamas bries
mas neeksistēja un viņš varēja to apzināties, izrādot nepieciešamo piesardzību (6.§). 

(3) Nodarījuma izdarītājs var tikt vajāts tikai pēc patvaļīgajai ārstēšanai pakļautā 
slimnieka pieprasījuma. 

Ceturtā sadaļa 
Noziedzīgi nodarījumi pret godu 

111.§ Neslavas celšana 

(1) Ikviens, kurš apvaino citu cilvēku tādā veidā, ka trešā persona to uztver 
nievājošā kvalitātē vai pārliecībā, vai apvaino viņu apkaunojošā uzvedībā vai 
uzvedībā, kas pārkāpj labus tikumus, vēloties tādā veidā celt viņam neslavu vai 
pazemot viņu sabiedrības uzskatos, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš izdara nodarījumu, izmantojot iespiestu izdevumu, radio vai 
citādu veidu, ar kura palīdzību neslavas celšana kļūst pieejama plašai sabiedrībai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 
360 dienas likmēm. 
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(3) Nodarījuma izdarītājs nav sodāms, ja fakti izrādījušies patiesi, l.daļā 
norādītajā gadījumā nodarījuma izdarītājs tāpat nav sodāms, ja apstākļi viņam deva 
pietiekamu pamatu uzskatīt iegūtos faktus par patiesiem. 

112.§ Patiesības un savas taisnības pierādīšana 

Patiesības un savas taisnības pierādīšana pieņemama tikai tad, ja nodarījuma 
izdarītājs atsaucas uz apgalvojuma patiesumu vai uz savu taisnību. Par personiskās 
un ģimenes dzīves faktiem un par noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiek vajāti tikai 
pēc trešās personas iesnieguma, patiesības vai savas taisnības pierādījumu sniegšana 
nav pieļaujama. 

113.§ Pārmetums par jau izdarītu noziedzīgu nodarījumu, par kuru vainīgais 
bijis notiesāts 

Ikviens, kurš pārmet citam cilvēkam tādā veidā, ka trešā persona to uztver kā 
noziedzīgu nodarījumu, kaut persona jau izcietusi sodu par šo nodarījumu vai tikusi 
nosacīti vai pilnībā atbrīvota no soda izciešanas vai sprieduma taisīšana par sodu 
uz laiku bijusi atlikta, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim mēnešiem 
vai ar naudas sodu līdz 180 dienas likmēm. 

114.§ Nesodāmība, kas saistīta ar tiesību realizēšanu vai ar piespiešanu, ko 
izraisījuši īpaši apstākļi 

(1) Ja ar 111. vai 112.§ norādīto darbību tiek izpildīts likumīgs pienākums vai 
tiek realizētas tiesības, nodarījums uzskatāms par attaisnojamu. 

(2) Ikviens, kurš sakarā ar īpašiem apstākļiem tiek piespiests izplatīt 111. vai 
113.§ atbilstošu apgalvojumu formā vai veidā, kā tas noticis, nav sodāms, izņemot 
to, ja apgalvojums ir nepatiess un nodarījuma izdarītājs varētu to apzināties, ja 
būtu pietiekami piesardzīgs. 

115.§ Goda aizskaršana 

(1) Ikviens, kurš publiski vai vairāku cilvēku klātbūtnē aizskar citu cilvēku, 
ņirgājoties par viņu, spīdzinot viņu vai draudot ar spīdzināšanu, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz trim mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 180 dienas likmēm, 
ja par viņa nodarījumu nav paredzēts bargāks sods saskaņā ar citu priekšrakstu. 

(2) Nodarījums tiek izdarīts vairāku personu klātbūtnē, ja tas izdarīts vairāk 
nekā divu dažādu personu klātbūtnē, kuras ir nodarījuma izdarītāji un cietušie, un 
viņi var uztvert notiekošo. 

(3) Ikviens, kurš, būdams sašutis par cita cilvēka uzvedību, atļaujas atbilstoši 
apstākļiem piedodamā formā nolamāt, spīdzināt vai draudēt viņam ar miesas 
bojājumu nodarīšanu, uzskatāms par nevainīgu, ja viņa sašutums, kas it īpaši radies 
Î ā laikā starp iemeslu un atbildes reakciju, kopumā ir pamatots. 

116.§ Konstitucionālās pārstāvniecības institūcijas, federālo bruņoto spēku 
vai administratīvo institūciju publiska apvainošana 

111. vai 115.§ norādītās darbības ir sodāmas ari tad, ja tās vērstas pret Nacionālo 
padomi, Bundcsrāti, federālo sapulci vai Landtāgu, pret federālajiem bruņotajiem 
spēkiem, pret federālo bruņoto spēku pastāvīgu apakšvienību vai pret administra
tīvajām institūcijām un tiek izdarītas publiski. 111.§ 3.daļā, 112. un 114.§ norādītie 
jēdzieni tiek piemēroti arī šādiem sodāmiem nodarījumiem. 
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117.§ Tiesības iesniegt apsūdzību 

(1) Noziedzīgi nodarījumi pret godu tiek vajāti tikai pēc cietušās personas 
pieprasījuma. Taču tos var vajāt attiecīgās institūcijas atbilstoši to pienākumiem, ja 
lie vērsti pret Federālo prezidentu, Bundesrātes Nacionālo padomi, federālo sapulci 
vai Landtāgu, pret federālajiem bruņotajiem spēkiem, federālo bruņoto spēku 
patstāvīgām apakšvienībām vai pret administratīvajām institūcijām. Vajāšanai 
nepieciešams saņemt pilnvarojumu no personas, kuras gods ir aizskarts, 
pārstāvniecības institūcijas vai administratīvās institūcijas, kuras aizskartas; vajāšanai 
par federālo bruņoto spēku vai bruņoto spēku patstāvīgu apakšvienību goda 
aizskaršanu - pilnvarojumu no federālā aizsardzības ministra. 

(2) Ja noziedzīgs nodarījums izdarīts pret ierēdņa vai baznīcas vai Austrijā 
atrodošās reliģiskās apvienības kulta kalpotāja godu savu dienesta pienākumu vai 
dienesta pildīšanas laikā, sabiedriskajam apsūdzētājam pēc cietušā un augstāk
stāvošas institūcijas pilnvarojumu jāveic nodarījumu izdarījušās personas vajāšana 
laika posmā, kurā cietušajam ir tiesības iesniegt sūdzību par vajāšanu kriminālā 
kārtā. Šis pats noteikums ir spēkā arī tajā gadījumā, ja šāds nodarījums izdarīts 
pret vienu no nosauktajām personām sakarā ar viņu profesionālo darbību, izman
tojot iespiestu izdevumu, radio vai citādu veidu, kas var padarīt to pieejamu plašai 
sabiedrībai. 

(3) Personas, kura izdarījusi saskaņā ar 115.§ sodāmu noziedzīgu nodarījumu, 
vajāšana ir jāveic sabiedriskajam apsūdzētājam pēc cietušā pilnvarojuma, ja 
nodarījums vērsts pret cietušo sakarā ar viņa piederību vienai no 283.§ l.daļā 
minētajām grupām, un izpaudies vai nu kā spīdzināšana vai spīdzināšanas draudi, 
vai arī kā aizskārums, kas apdraud cilvēka godu, vai kā ņirgāšanās. 

(4) 2. un 3.daļā paredzētajos gadījumos cietušajam ir tiesības uzturēt apsūdzību 
jebkurā laikā. Ja sabiedriskais apsūdzētājs neveic tāda sodāma nodarījuma vajāšanu 
vai atsakās no vajāšanas, cietušajam ir tiesības pašam uzrādīt apsūdzību. Šajā 
gadījumā termiņš apsūdzības uzrādīšanai sākas ar brīdi, kad sabiedriskais apsūdzē
tājs paziņo cietušajam par atteikšanos no vajāšanas vai par atteikšanos no turpmākas 
vajāšanas. 

(5) Ja saskaņā ar 111., 113. vai 115.§ sodāmais nodarījums ir vērsts pret mirušā 
vai bezvēsts prombūtnē esošā godu, viņa laulātajam, taisnās līnijas radiniekiem un 
miesīgajiem brāļiem un māsām ir tiesības pieprasīt kriminālvajāšanu. 

(BGBI1987/606 redakcijā) 

Piektā sadaļa 
Pārkāpumi, kas apdraud privāto sfēru un noteikta 

profesionālā noslēpuma saglabāšanu 

118.§ Sarakstes noslēpuma pārkāpšana un korespondences slēpšana 

(1) Ikviens, kurš atver viņa zināšanai neparedzētu apzīmogotu vēstuli vai citu 
līdzīgu rakstisku dokumentu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 180 dienas likmēm. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš, lai iegūtu sev vai citai personai, kurai uz to nav 
tiesību, ziņas par rakstiska dokumenta saturu, kas nav paredzēts viņu zināšanai, 

1) atver aizzīmogotu pasta kasti, kurā atrodas tāds rakstisks dokuments, vai 
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2) pielieto tehniskus līdzekļus šāda mērķa sasniegšanai bez aizzīmogota rakstiska 
dokumenta vai pasta kastes atvēršanas (l.punkts). 

(3) Tāpat sodāms ikviens, kurš atver vēstuli vai citu rakstisku dokumentu (l.daļa), 
pirms ar to ir iepazinies saņēmējs, vai citādā veidā atver korespondenci. 

(4) Noziedzīgo nodarījumu izdarījusī persona sodāma tikai pēc cietušā prasības. 
Taču, ja nodarījumu izdarījis ierēdnis, pildot savus dienesta pienākumus vai 
izmantojot viņam sniegto iespēju sakarā ar dienesta darbību, sabiedriskā apsūdzētāja 
pienākums pēc cietušā pilnvarojuma ir vajāt personu, kura izdarījusi noziedzīgo 
nodarījumu. 

118.a§ Prettiesiska piekļūšana datorsistēmai 

(1) Ikviens, kurš ar nolūku iegūt sev vai citai personai, kurai nav uz to tiesību, 
ziņas par datorsistēmā saglabātajiem un viņam neparedzētajiem datiem, izmantojot 
šos datus pats vai padarot tos pieejamus citam, kuram tie nav paredzēti, vai publicējot 
tos, gūst sev vai citai personai mantisku labumu vai nodara kaitējumu citai personai 
ar datorsistēmas palīdzību, kurai viņam nav pieejas vai kuru viņš var izmantot, bet 
ne viens, vai iegūst šādas pieejas iespēju, pārvarot aizsardzības līdzekļus, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm. 

(2) Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs var likt vajāts tikai pēc cietušā prasības. 
(BGBI12002/134) 

119.§ Telekomunikāciju noslēpuma pārkāpšana 
(1) Ikviens, kurš ar nolūku iegūt sev vai citai personai, kurai uz to nav tiesību, 

ziņas par viņam neparedzētā un pa telekomunikāciju tīklu vai datorsistēmu pārrai
dāmā paziņojuma saturu, izmanto ietaises, kuras tiek uzstādītas telekomunikāciju 
iekārtās vai kompjūtersistēmā, vai citādā veidā padara par iespējamu paziņojuma 
saņemšanu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar 
naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs var tikt vajāts tikai pēc cietušā prasības. 
(BGBI 12002/134) 

U9.a§ Datu pārtveršanas izmantošana mantkārīgā nolūkā 

(1) Ikviens, kurš ar nolūku izmantot sev vai citai nepiederīgai personai ziņas 
par datorsistēmā pārraidāmajiem un viņam neparedzētajiem datiem, izmanto tos 
pats, padara tos pieejamus citam, kam tie nav paredzēti, vai publicē tos, tādējādi 
gūstot sev vai citai personai mantisku labumu vai nodarot kaitējumu citai personai, 
izmanto datorsistēmā uzstādītās iekārtas vai citādā veidā padara par iespējamu 
paziņojumu saņemšanu vai pārtver datorsistēmas elektromagnētisko starojumu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm, ja noziedzīgais nodarījums nav sodāms saskaņā ar 119.§. 

(2) Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs var tikt vajāts tikai pēc cietušā prasības. 
(BGBI 12002/134) 

120.§ Skaņu ierakstu un noklausīšanās iekārtu ļaunprātīga izmantošana 

(1) Ikviens, kurš izmanto skaņu ierakstu vai noklausīšanās iekārtu, lai iegūtu 
sev vai nodotu citai nepiederīgai personai cita izteiktu viedokli, kas nav paredzēts 
viņam vai sabiedrības iepazīstināšanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

Sevišķā daļa 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš sabiedrības iepazīstināšanai neparedzēta izteiktā 
viedokļa ierakstu padara pieejamu trešajai personai, kurai tas nav bijis paredzēts, 
vai publicē tādu ierakstu. 

(2.a) Ikviens, kurš ieraksta, nodod nepiederīgai trešajai personai vai publicē 
viņam neparedzētu un ar telekomunikāciju līdzekļiem pārraidītu paziņojumu ar 
nolūku iegūt sev vai citai nepilnvarotai personai ziņas par šā paziņojuma saturu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 
180 dienas likmēm, ja noziedzīgais nodarījums nav sodāms bargāk saskaņā ar 
iepriekš minēto vai citu priekšrakstu. 

(BGBI 11997/105 un BGBI 12002/134 redakcijā) 

121.§ Dienesta noslēpuma pārkāpšana 

(1) Ikviens, kurš izpauž vai izmanto noslēpumu, kas skar citas personas veselības 
stāvokli un bijis uzticēts viņam vai kļuvis pieejams tikai sakarā ar viņa profesiju, 
pildot savas profesionālās ārstēšanas, slimnieku aprūpes, dzemdību palīdzības, 
farmaceitiskās funkcijas vai veicot medicīniski tehniskus pētījumus vai veicot 
profesionālu darbību, kas saistīta ar medicīniskās iestādes vadīšanas vai medicīniskās 
apdrošināšanas, apdrošināšanas no nelaimes gadījuma, dzīvības apdrošināšanas 
vai sociālās apdrošināšanas uzdevumiem, kura izpaušana vai izmantošana var 
pārkāpt tās personas intereses, kura izmantojusi vai kurai vajadzēja izmantot ar 
viņa darbību saistītos pakalpojumus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš izdara nodarījumu, lai gūtu sev vai citai personai mantisku 
labumu vai nodarītu citai personai kaitējumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(3) Tāpat sodāms tiesas vai citas institūcijas nozīmētais eksperts, lai piedalītos 
noteiktā procesā, kurš izpauž vai izmanto noslēpumu, kas viņam uzticēts vai kļuvis 
zināms tieši sakarā ar viņa eksperta darbību, un kura izpaušana vai izmantošana 
var aizskart tās personas likumīgo interesi, kura izmantojusi vai kurai vajadzēja 
izmantot ar viņa darbību saistītos pakalpojumus. 

(4) Personām, kuras pilda kādu no 1. un 3.daļā minētajiem pienākumiem, tiek 
pielīdzināts palīgpersonāls, pat ja tas darbojas neprofesionāli, kā arī personas, kuras 
ņem dalību tādā darbībā izglītošanās nolūkā. 

(5) Nodarījumu izdarījusī persona nav sodāma, ja izpaušana vai izmantošana 
pēc satura un formas ir attaisnojama ar sabiedrisko vai taisnīgu privāto interesi. 

(6) Nodarījumu izdarījusī persona var tikt vajāta tikai pēc cietušā pieprasījuma, 
kurš ieinteresēts noslēpuma saglabāšanā (1. un 3.daļa). 

122.§ Komercnoslēpuma vai ražošanas noslēpuma izpaušana 

(1) Ikviens, kurš izpaužvai izmanto komercnoslēpumu vai ražošanas noslēpumu 
(3.daļa), kas viņam bijis uzticēts vai kļuvis pieejams sakarā ar viņa darbību, veicot 
uzraudzību, kontroli vai vācot likumā vai administratīvajā priekšrakstā noteiktās 
ziņas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas 
sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš izdara nodarījumu, lai gūtu sev vai citai personai mantisku 
labumu vai nodarītu zaudējumu citai personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 
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(3) l.daļa attiecināma tikai uz komercnoslēpumu vai ražošanas noslēpumu, kuru 
nodarījuma izdarītājam bija pienākums glabāt slepenībā saskaņā ar likumu un kura 
izpaušana vai izmantošana var pārkāpt cietušā likumīgo interesi uzraudzības, 
kontroles vai ziņu vākšanas rezultātā. 

(4) Nodarījumu izdarījusī persona nav sodāma, ja izpaušana vai izmantošana 
pēc satura un formas ir attaisnojama ar sabiedrisko vai taisnīgu privāto interesi. 

(5) Nodarījumu izdarījusī persona var tikt vajāta tikai pēc cietušā pieprasījuma, 
kurš ieinteresēts noslēpuma saglabāšanā (3.daļa). 

123.§ Ražošanas vai komerciālā spiegošana 

(1) Ikviens, kurš izspiego komerciālo vai ražošanas noslēpumu ar nolūku 
izmantot to, nodod to citai personai izmantošanai vai izpaušanai sabiedrībai, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm. Abi sodi var tikt noteikti vienlaikus. 

(2) Nodarījumu izdarījusī persona var tikt vajāta tikai pēc cietušā pieprasījuma. 

124.§ Ražošanas vai komerciālā spiegošana ārvalsts labā 
(1) Ikviens, kurš izspiego ražošanas vai komercnoslēpumu ar nolūku izmantot 

to, pielietot vai kādā citādā veidā realizēt to ārvalstī, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz trim gadiem. Vienlaikus ar to var tikt noteikts naudas sods līdz 360 
dienas likmēm. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš ārvalstī realizēšanai, pielietošanai vai citādai 
izmantošanai izpauž ražošanas vai komercnoslēpumu, kuru viņam bija pienākums 
glabāt. 

Sestā sadaļa 
Noziedzīgi nodarījumi pret svešu mantu 

125.§ Mantas bojāšana 

Ikviens, kurš iznīcina, sabojā, izķēmo vai padara par nederīgu svešu lietu, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm. 

126.§ Smaga mantas bojāšana 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz 
360 dienas likmēm sodāms ikviens, kurš nodara bojājumus 

1) lietām, kas tiek izmantotas baznīcā vai Austrijas teritorijā esošajā reliģiskajā 
apvienībā dievkalpojumam vai pielūgšanai, 

2) kapam, citai apbedījuma vietai, kapa piemineklim vai mirušo atceres vietai, 
kas atrodas kapos vai reliģisku rituālu noturēšanai paredzētā teritorijā, 

3) sabiedriskam piemineklim vai priekšmetam, kas tiek aizsargāts kā piemineklis, 
4) lietām ar vispāratzītu zinātnisku, folkloras, māksliniecisku vai vēsturisku vērtī

bu, kas atrodas vispārpieejamās kolekcijās vai citādā tādā vietā, vai sabiedriskā ēkā, 
5) iekārtām, ierīcēm vai citādām lietām, kas kalpo sabiedriskajai drošībai, 

katastrofu novēršanai vai cīņai ar tām, sabiedriskajam veselības aizsardzības dienes
tam, sabiedrības nodrošināšanai ar ūdeni, apgaismojumu, siltumu vai enerģiju, vai 
sabiedriskajam transportam, vai tādam transportam paredzētajai sakaru iekārtai 
un tādā veidā izmantojamai sabiedriskajiem mērķiem, 
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6) aizsardzības līdzeklim vai iekārtai vai ierīcei, kura tikai vai galvenokārt kalpo 
valsts aizsardzībai vai civiliedzīvotāju aizsardzībai no kara briesmām, un tādējādi 
apdraud valsts aizsardzību vai bruņoto spēku kaujas gatavību, izraisa to pielietošanas 
mērķiem nepietiekamus cilvēku vai materiālu resursus, vai apdraud civiliedzīvotāju 
aizsardzību, vai 

7) nodara mantai zaudējumu, kas pārsniedz 2000 eiro. 
(2) Ikviens, kurš ar noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nodara zaudējumu, kas 

pārsniedz 40 000 eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz pieciem gadiem. 

(BGBII ¡9871605 redakcijā) 

126.a§ Datu bojāšana 
(1) Ikviens, kurš nodara kaitējumu citam cilvēkam ar to, ka izmaina, izdzēš vai 

citādā veidā padara par nederīgiem vai iznīcina automātiski uzturamus, apstrādātus, 
nododamus vai pārsūtāmus datus, kurus viņš nedrīkst lietot vispār vai lietot 
patstāvīgi, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas 
sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš ar sodāma nodarījuma izdarīšanu nodarījis datiem zaudējumu, 
kas pārsniedz 2000 eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai 
ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm; ikviens, kurš nodarījis zaudējumu, kas pārsniedz 
40 000 eiro, - ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(BGBI I ¡987/605 redakcijā) 

126.b§ Datorsistēmas darbošanās spējas traucēšana 
Ikviens, kurš, ievadot vai nododot datus, nopietni traucē tādas datorsistēmas 

darbošanās spēju, kuru viņam nav tiesību lietot vai kuru viņš var lietot, bet ne viens 
pats, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas 
sodu līdz 360 dienas likmēm, ja noziedzīgais nodarījums nav sodāms saskaņā ar 126.a§. 

(BGBI 12002/134) 

126.c§ Datorprogrammu vai piekļuves datu prettiesiska izmantošana 

(1) Ikviens, kurš izmanto 
1) datorprogrammu, kas pēc tās īpašajām pazīmēm acīmredzami izveidota vai 

adaptēta prettiesiskas iejaukšanās izdarīšanai datorsistēmā (128.a§), sakaru noslēpu
ma pārkāpšanai (119.§), datu pārtveršanas izmantošanai noziedzīgos nolūkos 
(119.a§), datu sabojāšanai (126.a§) vai datorsistēmas darbošanās spēju traucēšanai 
(126.b§), vai tai līdzīgu iekārtu vai 

2) paroli, pieejas kodu vai salīdzināmos datus, kuri ļauj iejaukties datorsistēmā 
vai tās daļā, izgatavo, ievada, izplata, pārdod vai citādā veidā padara tos pieejamus 
ar nolūku, ka tic tiks izmantoti l.punktā norādītā sodāmā nodarījuma izdarīšanai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu 
līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms ikviens, kurš labprātīgi liek šķēršļus 1 .daļā norādītās 
datorprogrammas vai ar to salīdzināmās iekārtas vai paroles, koda vai tam pielīdzināmu 
datu izmantošanai 118.a, 119., 119.a, 126.a vai 126.b§ norādītajā veidā. Ja nav tādas 
izmantošanas draudu vai tie tika novērsti bez noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbalsta, 
viņš nav sodāms, ja, nezinot par to, labprātīgi un visnopietnākajā veidā cenšas tos novērst. 

(BGBI 12002/134 redakcijā) 
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127.§ Zādzība 

Ikviens, kurš paņem no citas personas svešu kustamu lietu ar nolūku gūt labumu 
sev vai trešajai personai tās piesavināšanās rezultātā, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(BGBI119871605 redakcijā) 

128.8 Smaga zādzība 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem sodāms ikviens, kurš izdara 
zādzību 

1) ugunsgrēka, plūdu vai vispārējā posta laikā, vai izmantojot cietušā smago vai 
bezpalīdzības stāvokli, 

2) no telpas, kas kalpo reliģisko rituālu veikšanai, paņemot lietas, ko baznīca vai 
Austrijas teritorijā esoša reliģiska apvienība izmanto dievkalpojumam vai pielūgšanai, 

3) paņemot lietas ar vispāratzītu zinātnisku, folkloras, māksliniecisku vai 
vēsturisku vērtību, kas atrodas vispārpieejamā kolekcijā vai citā tādā vietā, vai 
sabiedriskā ēkā, vai 

4) paņemot lietu, kuras vērtība pārsniedz 2000 eiro. 
(2) Ikviens, kurš izdara tādas lietas zādzību, kuras vērtība pārsniedz 40 000 

eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
(BGBI 1987/605 redakcijā) 

129.8 Zādzība ar ielaušanos vai ar ieroča pielietošanu 

Ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem sodāms 
tas, kurš izdara zādzību 

1) ar ielaušanos, iekļūstot ēkā, transportlīdzeklī, dzīvojamā vai citā aizslēgtā 
telpā, kas atrodas ēkā vai transportlīdzeklī, vai iekļūstot noliktavā caur logu, 
izmantojot viltotu vai prettiesiski iegūtu atslēgu vai citu instrumentu, kas nav 
paredzēts šīs telpas atslēgšanai, 

2) uzlaužot konteineru vai atverot to ar 1.punktā norādītajiem līdzekļiem, 
3) uzlaužot citu aizslēgšanai izmantojamu iekārtu ar 1 .punktā norādīto līdzekļu 

palīdzību vai 

4) kuras laikā viņam vai ar viņa ziņu citam līdzdalībniekam (12.§) ir līdzi ierocis 
vai cits līdzeklis, lai pārvarētu vai novērstu cietušā pretošanos. 

130.8 Zādzība, kurai ir nodarbošanās raksturs, un zādzība noziedzīgas 
apvienības sastāvā 

Ikviens, kurš izdara zādzību nodarbošanās veidā vai būdams noziedzīgas 
apvienības loceklis, izmantojot cita tādas apvienības locekļa atbalstu (12.8), sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Ikviens, 
kurš izdara smagu zādzību (128.§) vai zādzību ar ielaušanos vai ieroča pielietošanu 
(129.§) ar nolūku nodrošināt sev atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas 
rezultātā nepārtrauktus ienākumus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena 
gada līdz desmit gadiem. 

131.§ Zādzība, kas saistīta ar laupīšanas uzbrukumu 

Ikviens, kurš, būdams pieķerts zādzībā nozieguma izdarīšanas vietā, pielieto 
vardarbību pret citu personu vai draud viņai ar reālām briesmām viņas dzīvībai vai 
veselībai (89.§), lai iegūtu sev vai trešajai personai paņemto lietu, sodāms ar brīvības 
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Btņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem; ja spēka pielietošana 
izraisījusi kaitējumu veselībai ar smagām ilgstošām sekām (85.§) vai cilvēka nāvi, 
.ods ir brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem. 

132.§ Elektroenerģijas zādzība 

( 1 ) Ikviens, kurš ar nolūku gūt labumu sev vai trešajai personai nolaupa elektro
enerģiju no iekārtas, kas kalpo elektroenerģijas iegūšanai, pārveidošanai, pievadī-
lanai vai uzkrāšanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem 
vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš izdara elektroenerģijas nolaupīšanu, kuras vērtība pārsniedz 
2000 eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, bet, kurš nolaupa 
elektroenerģiju par summu, kas pārsniedz 40 000 eiro, - ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(BGBI ¡987/605 redakcijā) 

133.§ Izšķērdēšana 
(1) Ikviens, kurš ar nolūku gūt labumu sev vai trešajai personai piesavinās vai 

nodod citas personas labā mantu, kas viņam uzticēta, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku lidz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 minimālajām 2000 eiro, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, bet, kurš izšķērdē mantu, 
kuras vērtība pārsniedz 40 000 eiro - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit 

gadiem. 
(BGBI 1987/605 redakcijā) 

134.§ Piesavināšanās 
( 1 ) Ikviens, kurš ar nolūku prettiesiski gūt labumu sev vai trešajai personai 

piesavinās vai nodod trešajai personai mantu, kuru viņš atradis vai kas nonākusi 
viņa valdījumā kļūdaini vai kādā citādā veidā bez viņa dalības, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš piesavinās svešu mantu, kas nonākusi viņa valdījumā 

bez nolūka to piesavināties. 
(3) Ikviens, kurš piesavinās svešu mantu, kuras vērtība pārsniedz 2000 eiro, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz 
360 dienas likmēm, bet tas, kurš piesavinās svešu mantu vērtībā virs 40 000 eiro -
ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(BGBI 1987/605 redakcijā) 

135.8 Mantas konfiskācija uz ilgstošu laiku 
( 1 ) Ikviens, kurš nodara zaudējumu citam ar lo, ka uz ilgu laiku paņem no viņa 

valdījuma svešu kustamu lielu bez šīs lietas piesavināšanās vai tās nodošanas trešajai 
personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas 
sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš izdara nodarījumu ar kādu no 126.8 1-daļas 1.-6.punktā 
minētajām lietām vai ar lietu, kuras vērtība pārsniedz 2000 eiro, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm, 
bet tas, kurš izdara nodarījumu ar lietu, kuras vērtība pārsniedz 40 000 eiro, - ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem lidz pieciem gadiem. 

(BGBI 1987/605 redakcijā) 
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136.§ Prettiesiska transportlīdzekļa lietošana 

(1) Ikviens, kurš bez tiesīgas personas piekrišanas izmanto transportlīdzekli, 
kas pārvietojas ar savu enerģijas avotu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš izdara nodarījumu, iegūstot transportlīdzekli ar spēku un 
pielietojot kādu no 129.-131.§ norādītajiem paņēmieniem, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(3) Nodarījuma izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 
gadiem, ja nodarījuma rezultātā izraisītais zaudējums transportlīdzeklim, kravai vai 
ražošanas materiāla patēriņš kopumā pārsniedz2000eiro, bet, ja zaudējums pārsniedz 
40 000 eiro, izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(4) Persona, kura izdarījusi nodarījumu, nav sodāma, ja tiesības rīkoties ar 
transportlīdzekli pieder viņas laulātajam, viņas taisnās līnijas radiniekiem, viņas brālim 
vai viņas māsai vai citam radiniekam, ja viņa dzīvo ar tiem vienā ģimenē, vai ja 
transportlīdzekli viņai bija uzticējis darba devējs, kuram ir tādas tiesības. Nav ņemamas 
vērā tiesības tikai uz laiku. Šāda nodarījuma līdzdalībnieki (12.§) tāpat nav sodāmi. 

(RGBI19871605 redakcijā) 

137.§ Svešu medību vai zvejas tiesību apdraudējums 

Ikviens, kurš pārkāpj svešas tiesības uz medībām vai zveju, izsekojot medījamos 
dzīvniekus vai ķerot zivis, vai piesavinoties tos sev vai trešajai personai, vai kādā 
citādā veidā iznīcina, sabojā vai piesavinās savā vai trešās personas labā lietu, kas 
atrodas svešu tiesību uz medībām vai zveju pārziņā, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

138.§ Svešu medību vai zvejas tiesību smags apdraudējums 

Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem sodāms ikviens, kurš izdara 
nodarījumu, 

1) vēršoties pret svešu tiesību uz medībām vai zveju pārziņā esošiem medīja
majiem dzīvniekiem, zivīm vai lietu, kuru vērtība pārsniedz 2000 eiro, 

2) medībām aizliegtā laikā vai, pielietojot dzelzi, indīgas ēsmas, elektriskos 
ķeršanas līdzekļus, sprāgstvielas veidā, kas bīstams lielam medījamo dzīvnieku vai 
zivju skaitam, vai izmantojot cilpas medījamo dzīvnieku ķeršanai, 

3) piedaloties līdzdalībniekiem (12.§), ja pašam līdzi ir šaujamierocis vai ir 
zināms, ka tas ir līdzdalībniekam, vai 

4) nodarbošanās veidā. 
(BCB11987/605 redakcijā) 

139.§ Nosacījums kriminālvajāšanai 

Ja nodarījuma izdarītājs apdraud svešas medību tiesības vietā, kurā tam ir tiesības 
uz medībām ierobežotā skaitā, vai apdraud svešas zvejas tiesības vietā, kurā viņam 
ir tiesības ķert zivis ierobežotā daudzumā, viņu var vajāt par 137. un 138.§ paredzē
tajiem noziedzīgajiem nodarījumiem tikai pēc lās personas pilnvarojuma, kurai 
pieder tiesības uz medībām vai zveju. 

140.§ Spēka pielietošana, ko izdarījis malu mednieks vai malu zvejnieks 

Ikviens, kurš, būdams pieķerts svešu medību vai zvejas tiesību apdraudējuma 
vietā, pielieto spēku pret citu personu vai draud ar reālu kaitējumu viņas dzīvībai 
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vai veselībai (89.ij), lai paturētu iegūto sev vai trešajai personai, sodāms ar brīvības 
al ņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, bet, ja spēka pielieto
šana izraisījusi miesas bojājumu ar smagām ilgstošām sekām (85.§) vai cilvēka nāvi 

sods ir brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem. 

14L§ Zādzība 
(1) Ikviens, kurš aiz trūkuma, nesaprātīguma vai kaisles apmierināšanai paņem 

no citas personas lietu ar nenozīmīgu vērtību, vai piesavinās to pats vai nodod trešajai 
personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam mēnesim vai ar naudas 
sodu līdz 60 dienas likmēm, ja nodarījums būtu sodāms savādāk nekā zādzība, 
elektroenerģijas zādzība, izšķērdēšana, piesavināšanās, lietas konfiskācija uz ilgstošu 
laiku vai svešu medību vai zvejošanas tiesību apdraudējums un ja nav kāda no 129., 
131.§, 138.§ 2. un 3.daļā un 14().§ norādītā gadījuma pazīmju. 

(2) Nodarījuma izdarītāju var vajāt tikai pēc cietušā pilnvarojuma. 
(3) Ikviens, kurš izdara nodarījumu, kaitējot savam laulātajam, taisnās līnijas 

radiniekam, savam brālim vai savai māsai vai kaitējot citam radiniekam, ja viņš 
dzīvo ar tiem vienā ģimenē, nav sodāms. 

(4) Zemes vai tās sastāvdaļu (kā augļukoku augļu, meža produktu, zaru) produktu 
prettiesiska piesavināšanās neievērojamā apmērā tiesas kārtībā nav sodāma. 

142.§ Laupīšana 
(1) Ikviens, kurš, pielietojot spēku pret citu personu vai draudot ar reālām 

briesmām viņas dzīvībai un veselībai (89.§), paņem no citas personas kustamu lielu 
vai piespiež atdot to ar nolūku gūt labumu sev vai trešajai personai tādas piesavinā
šanās rezultātā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem. 

(2) Ikviens, kurš izdara laupīšanas uzbrukumu, nepielietojot būtisku vardarbību, 
ar nolūku iegūt lietu ar nenozīmīgu vērtību, ja nodarījums izraisījis tikai nenozīmīgas 
sekas un ja nav smagas laupīšanas pazīmju (143.§), sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

143.§ Smaga laupīšana 
Ikviens, kurš izdara laupīšanu, būdams noziedzīgas apvienības loceklis un cita 

šīs apvienības locekļa atbalstīts (12.§), vai izdara laupīšanu, pielietojot ieroci, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem. Tāpat sodāms 
noziedzīgā nodarījuma izdarītājs, ja spēka pielietošanas rezultātā kāda persona 
ieguvusi smagu miesas bojājumu (84.§ l.daļa). Ja spēka pielietošana izraisījusi 
miesas bojājumu ar smagām ilgstošām sekām (85.§), noziedzīgā nodarījuma 
izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, 
bet, ja vardarbības pielietošana izraisījusi cilvēka nāvi, - ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no desmit līdz divdesmit gadiem vai ar brīvības atņemšanu uz mūžu. 

(BGBI1987/605 redakcijā) 

144.§ Izspiešana 
(1) Ikviens, kurš, pielietojot spēku vai bīstamus draudus, piespiež citu personu 

izdarīt darbību, pieļaut to vai atturēties no darbības, kas nodara kaitējumu šīs per
sonas mantai, ja viņš rīkojas ar nolūku gūt labumu sev vai trešajai personai tādas 
cietušā uzvedības rezultātā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
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(2) Nodarījums nav prettiesisks, ja vardarbības vai draudu pielietošana kā 
līdzeklis nospraustā mērķa sasniegšanai nav pretrunā ar labiem tikumiem. 

145.§ Smaga izspiešana 

(1) Ikviens, kurš izdara izspiešanu, 
1) draudot nonāvēt, nodarīt ievērojamu sakropļojumu vai acīs krītošu izķēmo-

jumu, nolaupīt personu, dedzināt, pielietot kodolenerģiju, jonizējošo starojumu 
vai sprāgstvielas, vai iznīcināt eksistences ekonomisko pamatu vai graut cietušā 
sabiedrisko stāvokli, 

2) nostādot personu, pret kuru vērsta izspiešana, vai citu personu, pret kuru 
vērsts spēks vai bīstami draudi, uz ilgu laiku mokošā stāvoklī, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš izdara izspiešanu 
1) nodarbošanās veidā vai 
2) ilgstoši pret vienu un to pašu personu. 
(3) Tāpat sodāms ikviens, kurš izdarījis izspiešanu, ja nodarījums izraisījis cietušās 

personas, pret kuru vērsts spēks vai bīstami draudi, pašnāvību vai pašnāvības 
mēģinājumu. 

146.§ Krāpšana 

Ikviens, kurš ar nolūku gūt labumu sev vai trešajai personai, izmantojot apkrāptā 
uzvedību, pamudina kādu, maldinot par faktiem, veikt darbību, pieļaut to vai 
atturēties no darbības, kas nodara kaitējumu šīs vai citas personas mantai, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm. 

147.§ Smaga krāpšana 

(1) Ikviens, kurš izdara krāpšanu, maldināšanai izmantojot 
1) falsificētu vai viltotu dokumentu, falsificētas vai viltotas ziņas, citu līdzīgu 

pierādīšanas līdzekli vai nepareizu mērīšanas aparātu, 
2) nepareizi novieto zīmi robežas vai ūdens līmeņa apzīmēšanai, pārvieto to, 

likvidē vai padara neatpazīstamu, vai 
3) nepatiesi uzdod sevi par ierēdni, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 

trim gadiem. 

(2) lāpāt sodāms ikviens, kurš izdara krāpšanu, kas nodarījusi zaudējumu lielāku 
par 2000 eiro. 

(3) Ikviens, kurš nodarījuma rezultātā nodarījis zaudējumu, kas pārsniedz 40 000 
eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(BGBI 1987'/605 redakcijā) 

148.§ Krāpšana nodarbošanās veidā 

Ikviens, kurš izdara krāpšanu nodarbošanās veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem; ikviens, kurš izdara smagu 
krāpšanu ar nolūku gūt pastāvīgus ienākumus no atkārtotiem nodarījumiem, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

148.a§ Krāpnieciska ļaunprātība ar datu apstrādāšanu 

(1) Ikviens, kurš ar nolūku prettiesiski gūt labumu sev vai trešajai personai 
nodara kaitējumu citas personas īpašumam tādējādi, ka izmaina aizsargātas datu 
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apstrādes rezultātus, radot programmas, ievadot, izmainot, iznīcinot vai slēpjot dalus 
(126.a§ 2.daļa) vai citādā veidā ietekmē datu apstrādes gaitu, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš izdara šo nodarījumu nodarbošanās veidā vai nodarījuma 
rezultātā nodara zaudējumu, kas pārsniedz 2000 eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz trim gadiem; ikviens, kurš nodarījuma rezultātā nodara zaudējumu, 
kas pārsniedz 40 000 eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada 
līdz desmit gadiem. 

(Ieviesis BGBI 1987/605) 

149.S Labuma iegūšana ar viltu 
(1) Ikviens, kurš iegūst labumu, izmantojot publiskiem mērķiem kalpojošas 

iestādes aizbildniecību, vai iegūst iespēju rīkot izrādi, izstādi vai citādu pasākumu 
vai organizēt to, izmantojot kļūdu faktos, nenomaksājot noteikto naudas summu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam mēnesim vai ar naudas sodu 
līdz 60 dienas likmēm, ja nenomaksātās naudas summas apmērs ir nenozīmīgs. 

(2) Ikviens, kurš gūst sev vai citai personai labumu, saņemot preci no automāta 
un neatlīdzinot to ar naudas summu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(3) Ja 2.daļā paredzētajā gadījumā nenomaksātās naudas summas apmērs ir 
nenozīmīgs, nodarījuma izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam 
mēnesim vai ar naudas sodu līdz 60 dienas likmēm. 

(4) Nodarījumu izdarītāju var vajāt tikai pēc cietušā pilnvarojuma. 

150.§ Aiz trūkuma izdarīta krāpšana nelielā apmērā 
(1) Ikviens, kurš aiz trūkuma izdara krāpšanu nelielā apmērā, nodarot tikai 

neievērojamu zaudējumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam mēnesim 
vai ar naudas sodu līdz 60 dienas likmēm, ja nav 147. un 14S.§ norādīto gadījumu pazīmju. 

(2) Nodarījuma izdarītājs tiek vajāts tikai pēc cietušā pilnvarojuma. 
(3) Nav sodāms ikviens, kurš izdara nodarījumu pret laulātā, taisnās līnijas 

radinieka, sava brāļa vai savas māsas vai cita radinieka interesēm, ja viņš dzīvo ar 
tiem vienā ģimenē. 

151.§ Ar apdrošināšanu saistīta ļaunprātība 
(1) Ikviens, kurš, gūstot sev vai citai personai ar apdrošināšanu saistītu labumu, 
1) iznīcina, sabojā vai slēpj lietu, kas apdrošināta pret bojāeju, sabojāšanu, 

nozaudēšanu vai zādzību, vai 
2) nodara miesas bojājumus sev vai citai personai vai nodara kaitējumu veselībai 

vai mēģina veikt šādas darbības, ja nodarījums nav sodāms saskaņā ar 146., 147. un 
148.§, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas 
sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas. kurš labprātīgi atteicies no tālākas sava 
nodoma realizēšanas, pirms viņš saņēmis apdrošinājuma atlīdzību un pirms attiecīgā 
institūcija (3.daļa) uzzinājusi par viņa vainu, 

(3) Ar attiecīgo institūciju 2.daļas nozīmē jāsaprot institūcija, kas realizē 

kriminālvajāšanu. 

Kriminālvajāšanas institūcijai šādā nozīmē tiek pielīdzinātas sabiedriskās 

drošības institūcijas. 
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152.§ Zaudējuma nodarīšana kredītam 

(1) Ikviens, kurš apstiprina nepatiesus faktus un ar to nodara kaitējumu citas 
personas kredītam, ienākumiem vai profesionālajai karjerai vai apdraud to, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm. 

Brīvības atņemšana un naudas sods var tikt noteikti vienlaikus. 

(2) Nodarījuma izdarītājs var tikt vajāts tikai pēc cietušā pieprasījuma. 

153.§ Noziedzīga uzticības ļaunprātīga izmantošana 
(1) Ikviens, kurš apzināti ļaunprātīgi izmanto pilnvaras rīcībai ar svešu mantu 

vai uzliek par pienākumu to darīt citai personai, ja šīs pilnvaras piešķirtas saskaņā 
ar oficiālu līgumu vai darījumu, un tādējādi nodara mantisku kaitējumu citai 
personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas 
sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš šā nodarījuma rezultātā nodara kaitējumu, kas pārsniedz 2000 
eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, bet kurš nodara 
kaitējumu, lielāku par 40 000 eiro, tas sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
viena gada līdz desmit gadiem. 

(BGBIJ 987/605 redakcijā) 

153.a§ Dāvanu saņemšana, ko izdara varas institūciju pārstāvji 

Ikviens, kurš pieņem un pretrunā ar pienākumu neatraida ievērojamu mantisku 
labumu par viņam ar likumu, dienesta uzdevumu vai darījumu piešķirto pilnvaru 
rīcībai ar svešu mantu realizēšanu vai uzliek par pienākumu tā rīkoties citai personai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(BGBI 1987/605 redakcijā) 

153.b§ Ļaunprātība ar subsīdijām 

(1) Ikviens, kurš ļaunprātīgi izmanto viņam izsniegto subsīdiju citiem mērķiem, 
bet nevis tiem, kuriem tā tika piešķirta, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Saskaņā ar l.daļu tāpat sodāms ikviens, kurš izdara nodarījumu, būdams 
tās juridiskās personas vai sabiedrības bez juridiskas personas tiesībām vadoša 
amatpersona (309.§), kurai bija izsniegta subsīdija, un, lai ari bez tās personas 
piekrišanas, kurai izsniegta subsīdija, bet būdams tās vadoša amatpersona (309.§). 

(3) Ikviens, kurš izdara nodarījumu gadījumā, ja subsīdijas summa pārsniedz 
2000 eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas 
sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(4) Ikviens, kurš izdara nodarījumu gadījumā, ja subsīdijas summa pārsniedz 
40 000 eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 

(5) Subsīdija - tas ir aizdevums, kas tiek izsniegts no sabiedriskajiem budžetiem 
sabiedrisko interešu realizēšanai, un kas nevar tikt izmantots citiem naudas izteiksmē 
atbilstošiem pakalpojumiem; izņēmums ir aizdevumi sociālajai apdrošināšanai un 
dotācijas saskaņā ar 1948.gada Finanšu tiesisko lēmumu krājuma 12.§. Sabiedriskie 
budžeti - juridisko personu, kurām ir publiskās tiesības noteiktā teritorijā, citu 
publisko tiesību subjektu, izņemot baznīcas un reliģiskās apvienības, budžeti, kā 

288 

Sevišķā daļa 

arī Eiropas Savienības kopīgā budžeta plāns un budžeti, ar kuriem rīkojas pati 
I .iropas Savienība un citi subjekti tās uzdevumā. 

(Ieviests BGBI 11998/153) 

154.§ Augļošana 
(1) Ikviens, kurš izmanto citas personas spiedīgo stāvokli, vieglprātību, 

nezināšanu vai novirzes garīgajā attīstībā tādā veidā, lai iegūtu sev vai apsolītu trešajai 
personai iespēju iegūt par pakalpojumu, kas kalpo naudas včņadzību apmierināšanai, 
it īpaši, par aizdevuma piešķiršanu vai starpniecību tā saņemšanā, vai par naudas 
maksājuma atlikšanu vai par starpniecību tādas atlikšanas saņemšanā, mantisku 
labumu, kas acīmredzami nav samērīgs tā sniegtā pakalpojuma vērtībai, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš pie viņa tādā veidā nonākušo prasību izmanto 
augļošanai. 

(3) Ikviens, kurš veic augļošanu nodarbošanās veidā, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(4) Līdz ar brīvības atņemšanu visos gadījumos var tikt noteikts naudas sods 

līdz 360 dienas likmēm. 

155.§ Augļošana, kas attiecas uz naturālām vērtībām 
(1) Ikviens, kurš, izņemot 154.§ norādītos gadījumus, izmanto citas personas 

spiedīgo stāvokli, vieglprātību, nezināšanu vai novirzes garīgajā attīstībā tādā veidā, 
ka var iegūt sev vai apsolīt trešajai personai iespēju iegūt par preci vai par citu 
pakalpojumu mantisku labumu, kas acīmredzami ir nesamērīgs viņa sniegtā 
pakalpojuma vērtībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, 
taču, ja nodarījums izraisījis smagu kaitējumu lielam cilvēku skaitam, - ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš pie viņa nonākušo tāda veida prasību izmanto 
augļošanai nodarbošanās veidā. 

(3) Līdz ar brīvības atņemšanu visos gadījumos var tikt noteikts naudas sods 
līdz 360 dienas likmēm. 

156.§ Šķietama maksātnespēja 
(1) Ikviens, kurš slēpj sava īpašuma sastāvdaļu, noslēpj to pie citiem, atsavina 

vai sabojā to, attaisno vai neatzīst par esošu saistību vai citādā veidā faktiski vai 
formāli samazina savu īpašumu un tādējādi maldina savus kreditorus vai samazina 
savu kreditoru vai vismaz viena kreditors prasījumu apmierināšanas apmēru, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Ikviens, kurš ar izdarīto nodarījumu izraisījis zaudējumu, kas pārsniedz 
40 000 eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(BGBI 1987/606 redakcijā) 

157.§ Kaitējuma nodarīšana svešam kreditoram 
Tāpat sodāms ikviens, kurš bez saskaņošanas ar parādnieku slēpj viņa mantas 

sastāvdaļu, noslēpj to pie citiem, atsavina vai sabojā to vai uzrāda neesošas tiesības 
attiecībā uz parādnieka mantu un tādējādi maldina kreditorus vai vismaz vienu 
kreditoru vai samazina viņu prasījumu apmierināšanas apmērus. 
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158.§ Privilēģiju piešķiršana kreditoram 

(1) Ikviens, kurš pēc savas maksātnespējas iestāšanās piešķir kreditoram 
privilēģijas un tādējādi nodara zaudējumu citiem kreditoriem vai vismaz vienam 
no kreditoriem, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(2) Kreditors, kurš pamudina parādnieku nodrošināt viņam pienākošos 
prasījumu vai apmaksāt to vai pieņem nodrošinājumu vai apmaksu, nav sodāms 
saskaņā ar l.daļu. 

(BGBI 12000158 redakcijā) 

159.§ Zaudējumu nodarīšana kreditora interesēm rupjas neuzmanības 
rezultātā 

(1) Ikviens, kurš savas rupjas neuzmanības rezultātā kļūst maksātnespējīgs sakarā 
ar to, ka izdara darbības, kas noved līdz bankrotam (5.daļa), sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš, zinot par savu maksātnespēju vai nezinot par to aiz 
nevērības, pieļauj rupju neuzmanību un tādējādi maldina vismaz vienu no saviem 
kreditoriem vai samazina viņa prasījuma apmierināšanas apmēru, izdarot 5.daļā 
norādītās darbības, kas noved līdz bankrotam. 

(3) Tāpat sodāms ikviens, kurš rupjas neuzmanības rezultātā nodara kaitējumu 
savam finanšu stāvoklim, izdarot darbības (5.daļa), kas noved pie tāda veida 
mazturības, ka maksātnespēja iestātos, ja viena vai vairākas juridiskas personas ar 
publiskām tiesībām noteiktā teritorijā neizmaksātu tieši vai pastarpināti naudas 
aizdevumus, lai arī tām nebija tāda pienākuma, neveiktu līdzvērtīgus pasākumus 
vai nepamudinātu citas personas izmaksāt naudas aizdevumus vai veikt līdzvērtīgus 
pasākumus. 

(4) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem sodāms ikviens, kurš 
1) būdams persona, kurai piemērojama l.daļa, zaudē iespēju apmierināt savu 

kreditoru vai vismaz viena kreditora pamatprasības par summu, kas pārsniedz 
800 000 eiro, 

2) būdams persona, kurai piemērojama 2.daļa, zaudē iespēju apmierināt savu 
kreditoru vai vismaz viena kreditora papildprasības par summu, kas pārsniedz 
800 000 eiro, vai 

3) izdarot vienu no 1. vai 2.daļā norādītajām darbībām, nodara zaudējumu 
daudzu cilvēku ekonomiskajam stāvoklim vai nodarītu viņiem zaudējumu, būdama 
persona, kurai piemērojama 3.daļa. 

(5) Izdara darbības, kas noved līdz bankrotam, ikviens, kurš pretrunā ar 
pieņemtajiem saimniekošanas pamatiem 

1) iznīcina, sabojā, padara par nelietojamu, izšķērdē vai atdāvina sava īpašuma 
galveno sastāvdaļu, 

2) pieļauj nesamērīgi lielus izdevumus, slēdzot ļoti riskantus darījumus, kas 
neattiecas uz viņa parastajām ekonomiskajām funkcijām, spēlējot uz naudu vai 
slēdzot derības, 

3) pieļauj nesamērīgi lielus izdevumus, kas ir acīmredzamā pretrunā ar viņa 
mantisko stāvokli vai viņa ekonomisko maksātspēju, 

4) neved grāmatvedības uzskaiti vai darījumu dokumentāciju vai ved to tādējādi, 
ka nopietnā veidā apgrūtina adekvātu priekšstatu par viņa patieso mantisko un 
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finansiālo stāvokli, par viņa peļņu, vai ignorē citu atbilstošu kontroles pasākumu 
veikšanu, kas rada par viņu tādu priekšstatu, vai 

5) ignorē gada atskaišu sastādīšanu, kuru sastādīšana ir viņa pienākums, vai 
sastāda tās tādā veidā un ar tādu novēlošanos, ka nopietnā veidā apgrūtina adekvātu 
priekšstatu par viņa patieso mantisko un finansiālo stāvokli un par viņa peļņu. 

(BGBI119821205 un BGB! i 2000/58 redakcijā) 

160.§ Mahinācijas, realizējot uzraudzību pār lietu vešanu samierināšanas 
procesā vai konkursa lietvedībā 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam sodāms ikviens, kurš 
1) iesniedz tiesībās neparedzētu prasību vai prasību par tiesībās neparedzētu 

apjomu vai secību, lai tādējādi iegūtu viņam saskaņā ar tiesībām nepienākošos 
ietekmi uz konkursa lietvedību vai samierināšanās procesu, 

2) kreditors, kurš pieņem mantisku labumu vai apsola to pieņemt sev vai trešajai 
personai par savu balsstiesību realizēšanu noteiktā nozīmē vai atturēšanos no savu 
balsstiesību realizēšanas, tāpat kā tas, kurš šim mērķim nodod vai apsola nodot 
kreditoram mantisku labumu, 

3) kreditors, kurš pieņem mantisku labumu vai apsola to pieņemt sev vai trešajai 
personai par piekrišanu kompromisam samierināšanās procesā vai tam, lai tiesa 
apstiprinātu mierizlīgumu starp kreditoru un parādnieku bez citu kreditoru piekrišanas, 
tāpat kā tas, kurš šim mērķim piešķir vai apsola piešķirt kreditoram īpašas priekšrocības. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš nozīmēts uzraudzības realizēšanai lietvedībā, 
samierināšanās procesa vadītājs, padomes loceklis samierināšanās procesā, konkursa 
masas pārvaldnieks un kreditoru komitejas loceklis konkursa lietvedībā, kuri pieņem 
tiem nepienākošos mantisko labumu vai apsola to pieņemt sev vai trešajai personai, 
kaitējot kreditoram. 

161.§ Vispārīgie priekšraksti par vadošo amatpersonu atbildību 
(1) Saskaņā ar 156., 158., 159. un 162.§ sodāms kā parādnieks, bet saskaņā ar 

160.§ kā kreditors ikviens, kurš izdara kādu no tur norādītajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, būdams juridiskas personas vai apvienības bez juridiskas personas 
tiesībām vadoša amatpersona (309.§). lāpāt saskaņā ar jau norādītajiem paragrāfiem 
sodāms tas, kurš rīkojas, lai arī bez vienošanās ar parādnieku vai ar kreditoru, taču 
kā tā vadošā amatpersona (309.§). (2) Saskaņā ar 160.§ 2.daļu sodāms tāpat ikviens, 
kurš izdara vienu no tajā norādītajiem nodarījumiem, būdams juridiskas personas 
vai sabiedrības bez juridiskas personas tiesībām vadoša amatpersona (309.§), kurai 
bija tālāk nodots viens no tur minētajiem uzdevumiem. 

162.§ Izvairīšanās no piedziņas 
(1) Ikviens, kurš slēpj sava īpašuma sastāvdaļu, noslēpjot to pie citiem, atsavina 

vai sabojā to, attaisno vai atzīst neesošu darījumu, tādējādi faktiski vai formāli 
samazinot savu īpašumu, un līdz ar to maldina kreditoru vai samazina viņa prasījuma 
apmierināšanas apmēru lēmuma piespiedu izpildes vai no tā atkarīgā procesā par 
piespiedu piedziņu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem 
vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš ar izdarīto nodarījumu nodarījis zaudējumu, kas pārsniedz 
2000 eiro, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

[BGBI 1987/605 redakcijā) 
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163.§ Izvairīšanās no piedziņas citas personas labā 

Tāpat sodāms ikviens, kurš bez saskaņošanas ar parādnieku slēpj viņa īpašuma 
sastāvdaļu, noslēpj to pie citiem, atsavina vai sabojā to, attaisnojumam min neesošas 
tiesības uz parādnieka mantu un tādējādi maldina kreditoru vai samazina viņa 
prasījuma apmierināšanas apmēru lēmuma piespiedu izpildes vai no tā atkarīgā 
procesā par piespiedu piedziņu. 

164.§ Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas slēpšana 

(1) Ikviens, kurš atbalsta pret svešu īpašumu vērstu sodāmu nodarījumu 
izdarījušu personu jau pēc tā izdarīšanas, slēpjot vai izmantojot nodarījuma 
izdarīšanas rezultātā iegūtu lietu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem 
gadiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš nopērk tādu lietu, iegādājas to citādā veidā vai 
nodod to trešajai personai. 

(3) Ikviens, kurš slēpj lietu, kuras vērtība pārsniedz 2000 ciro, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(4) Ikviens, kurš slēpj lietu, kuras vērtība pārsniedz 40 000 eiro, vai veic slēpšanu 
nodarbošanās veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. 
Tāpat sodāms slēpējs, ja sodāmais nodarījums, kura rezultātā tika iegūta lieta, izdarīts 
nevis nodarbošanās veidā, bet cita iemesla dēļ, taču nodarījums sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, kas sasniedz piecus gadus vai pārsniedz tos, un slēpējam zināmi 
apstākļi, kas pamato šo paaugstināto sodu. 

(BGBI1982/205, 1987/605 un 1993/527redakcijā) 

165.§ Naudas atmazgāšana 

(1) Ikviens, kurš slēpj sava īpašuma sastāvdaļas, kas tika iegūtas 223., 224., 225., 
229., 230., 269., 278., 278.g, 288., 289., 293., 295. vai 304.-308.§ paredzēto noziegumu 
vai kriminālpārkāpumu izdarīšanas rezultātā, vai iegūtas tiesas kompetencē iekļauta 
finanšu pārkāpuma rezultātā, kas saistīts ar kontrabandu vai izvairīšanos no 
ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa nomaksāšanas, ko izdarījusi cita persona, vai 
slēpj to izcelsmi, īpaši, ja viņš sniedz tiesīgām personām nepareizas ziņas par šo 
īpašuma sastāvdaļu izcelšanos un patiesajām īpašībām vai citām tiesībām uz tām, 
pilnvarām par rīcību ar tām, par to nodošanu vai par to, kur tās atrodas, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas 
likmēm. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš apzināti iegūst tādas īpašuma sastāvdaļas, glabā 
tās, iegulda, rīkojas ar tām, pārveido tās, realizē vai nodod trešajai personai. 

(3) Ikviens, kurš izdarījis nodarījumu par vērtību, kas pārsniedz 40 000 ciro, vai 
kā tādas noziedzīgas apvienības loceklis, kas organizēta ilgstošai naudas atmazgā
šanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 

(4) īpašuma sastāvdaļa izriet no noziedzīga nodarījuma, ja persona to ieguvusi 
tāda nodarījuma izdarīšanas rezultātā vai saņēmusi par tā izdarīšanu, vai ja tās 
vērtībā iekļauta sākotnēji iegūtās vai tādā veidā saņemtās mantas vērtība. 

(5) Ikviens, kurš apzināti piesavinās, glabā, iegulda, rīkojas, pārveido, realizē 
vai nodod trešajai personai noziedzīgas organizācijas (278.a§) vai teroristiskas 
apvienības (278.b§) mantas sastāvdaļas pēc to uzdevuma vai to interesēs, sodāms 
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ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem; ikviens, kurš izdara noziedzīgu 
nodarījumu par summu, kas pārsniedz 40 000 eiro, - ar brīvības atņemšanu uz laiku 
no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(Ieviests BGBI 11993/527 BGBI 11998/153) 

165.a§ Aktīva nožēlošana 
(1) Par naudas atmazgāšanu nav sodāms tas, kurš labprātīgi un pirms attiecīgās 

institūcijas (151.§ 3.dala) uzzinājušas par viņa vainu, paziņojot par to attiecīgajām 
institūcijām vai citādā veidā sniedz palīdzību ievērojamas mantisko vērtību 
sastāvdaļas, uz kuru attiecināta naudas atmazgāšana, saglabāšanā. 

(2) Ja būtiska mantisko vērtību sastāvdaļa, uz kuru attiecināta naudas atmazgā
šana, tiek saglabāta bez noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas palīdzības, šī 
persona nav sodāma, ja viņa, nezinot par to, labprātīgi un nopietni cenšas nodrošināt 
to saglabāšanu. 

(Ieviests BGBI 1993/527) 

166.§ Noziedzīga nodarījuma izdarīšana ģimenes lokā 
(1) Ikviens, kurš izdara mantas bojāšanu, informatīvo datu bojāšanu, dator

sistēmas darbības spēju traucēšanu, zādzību, izņemot 129.§ 4.punktā un 131.§ 
norādītos gadījumus, elektroenerģijas zādzību, izšķērdēšanu, piesavināšanos, lietas 
konfiskāciju uz ilgstošu laiku, svešu medību un zvejas tiesību pārkāpšanu, izņemot 
138.§ 2. un 3.punktā un 140.§ norādītos gadījumus, krāpšanu, krāpniecisku 
ļaunprātību ar datu apstrādi, uzticības ļaunprātīgu izmantošanu, dāvanu pieņem
šanu, ko izdarījis varas institūciju pārstāvis, vai slēpšanu, kaitējot savam laulātajam, 
taisnās līnijas radiniekam, savam brālim vai savai māsai vai kaitējot citam tuvam 
cilvēkam, ja viņš ved ar tiem kopīgu saimniecību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz trim mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 180 dienas likmēm; taču, ja 
nodarījums pretējā gadījumā būtu sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, kas 
sasniedz trīs gadus vai pārsniedz tos, - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. Aizbildnis, aizgādnis vai 
pilnvarotais, kurš rīkojas, kaitējot tam, kuram bijis nozīmēts, nepelna saudzību. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš piedalās nodarījuma izdarīšanā tikai cita labumam 
(12.§) un kurš atrodas ar cietušo iepriekš minētajās attiecībās. 

(3) Nodarījuma izdarītājs var tikt vajāts tikai pēc cietušā pieprasījuma. 
(BGBI ¡997/605 redakcijā) 

167.§ Aktīva nožēlošana 
(1) Sodāmība tiek novērsta aktīvas nožēlošanas gadījumā par izdarīto mantas 

bojāšanu, informatīvo datu bojāšanu, datorsistēmas darba spēju traucēšanu, zādzību, 
elektroenerģijas zādzību, izšķērdēšanu, piesavināšanos, mantas konfiskāciju uz 
ilgstošu laiku, svešu medību un zvejas tiesību pārkāpšanu, nolaupīšanu, krāpšanu, 
krāpniecisku ļaunprātību ar datu apstrādi, labumu iegūšanu ar viltu vai ļaunprātīgi 
izmantojot uzticību, krāpšanu, kas izdarīta trūkuma dēļ, uzticības ļaunprātīgu 
izmantošanu, dāvanu pieņemšanu, ko izdarījis varas institūciju pārstāvis, augļošanu, 
šķietamu bankrotu, kaitējuma nodarīšanu svešam kreditoram, priekšrocību 
sniegšanu kreditoram, kaitējuma nodarīšanu kreditora interesēm, kas izdarīta aiz 
rupjas neuzmanības, izvairīšanos no piedziņas un slēpšanu. 
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(2) Nodarījumu izdarījušās personas aktīva nožēlošana būs gadījumā, ja viņa, 
pirms attiecīgās institūcijas (151.§ 3.daļa) uzzinājušas par viņas noziedzīgo rīcību, 
lai arī pēc cietušā pieprasījuma, taču bez piespiešanas, 

1) atlīdzinājusi visu ar viņas noziedzīgo nodarījumu izraisīto zaudējumu vai 
2) sakarā ar saistībām pēc līguma noteiktā laikā atlīdzinās tādu zaudējumu. 

Šajā gadījumā sodīšanas iespēja rodas atkal, ja noziedzīgo nodarījumu izdarījusī 
persona neizpilda savas saistības. 

(3) Noziedzīgo nodarījumu izdarījusī persona tāpat nav sodāmajā viņa atlīdzina 
visu ar savu rīcību nodarīto zaudējumu laikā, kad pieteikusies par vainīgu, atklājot 
attiecīgajai institūcijai (151.§ 3.daļa) savu noziegumu un iemaksājot naudas summu 
šajā institūcijā. 

(4) Noziedzīgo nodarījumu izdarījusī persona, kura nopietni cenšas atlīdzināt 
visu ar noziedzīgo nodarījumu izraisīto zaudējumu, nav sodāma ari tad, ja trešā 
persona savā vārdā vai kāds cits noziedzīgā nodarījuma līdzdalībnieks atlīdzina 
visu noziedzīgā nodarījuma rezultātā izraisīto zaudējumu, ja ir 2.daļā minētie 
nosacījumi. 

(BGBI19871605, 19931527 im 119981153, BGBI12000/58 redakcijā) 

168.§ Azartspēles 

(1) Ikviens, kurš organizē spēli, kurā laimests vai paspēlēšana ir atkarīga tikai 
vai galvenokārt no gadījuma vai kura pilnībā ir aizliegta, vai sniedz palīdzību 
cilvēkiem, lai tic varētu tikties šādi organizētai spēlei, lai no šāda pasākuma vai 
tikšanās gūtu materiālu labumu sev vai citai personai, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm, ja vien 
spēle nav notikusi sabiedriski derīgiem mērķiem vai tikai laika pavadīšanai un ar 
minimālām likmēm. 

(2) Ikviens, kurš piedalās šādā spēlē nodarbošanās veidā, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

168.a§ Ķēdes spēles vai finansiālo piramīdu veidošana 

(1) Ikviens, kurš laimesta gaidīšanas sistēmu, kuras dalībniekiem tiek dota 
iespēja iegūt mantisku labumu ar nosacījumu, ka šajā vai no tās atkarīgajā sistēmā 
tiek iesaistīti citi dalībnieki ar tādiem pašiem nosacījumiem, un kurā mantiskā 
labuma iegūšana pilnībā vai daļēji ir atkarīga no ar nosacījumu saistītā katra nākamā 
dalībnieka uzvedības (ķēdes spēle vai finansu piramīdas veidošana), 

1) sāk vai organizē vai 
2) palielina to skaitu, organizējot sapulces, izplatot prospektus vai citādā veidā, 

kas noderīgs liela dalībnieku skaita iesaistīšanai, vai 
3) citādā veidā, kam ir nodarbošanās raksturs, sekmē tādas sistēmas izplatīšanos, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu 
līdz 360 dienas likmēm, ja vien sistēma nav organizēta tikai sabiedriski derīgiem 
mērķiem vai tikušas izdarītas minimālas iemaksas. 

(2) Ikviens, kurš šāda nodarījuma rezultātā nodarījis smagu zaudējumu lielam 
cilvēku skaitam, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(BGBI 1996/762 un BGBI 12000/58 redakcijā) 
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168.b§ Vienošanās, kas ierobežo sacensību pēc darbuzņēmuma līguma metodes 

(1) Ikviens, kurš darbuzņēmuma līguma metodes gadījumā sastāda līgumu par 
piedalīšanos, iesniedz priekšlikumus vai ved sarunas, kas balstītas uz prettiesisku 
vienošanos, vērstu uz to, lai piespiestu pasūtītāju pieņemt noteiktu priekšlikumu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms ikviens, kurš labprātīgi liek šķēršļus tam, lai 
pasūtītājs pieņemtu priekšlikumu vai izpildītu savu saistību. Ja priekšlikumi netiek 
pieņemti vai saistības netiek izpildītas bez nodarījuma izdarītāja atbalsta, viņš nav 
sodāms, ja labprātīgi un nopietni cenšas likt šķēršļus priekšlikuma pieņemšanai vai 
saistības izpildīšanai. 

(BGBI 2001/19 redakcijā) 

Septītā sadaļa 
Vispārbīstami noziedzīgi nodarījumi. 

Noziedzīgi nodarījumi pret apkārtējo vidi 

169.§ Dedzināšana 
(1) Ikviens, kurš bez īpašnieka piekrišanas aizdedzina svešu lielu, sodāms ar 

brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
(2) lāpāt sodāms tas, kurš aizdedzina savu lietu vai citas personas lietu ar tās 

piekrišanu un tādējādi pakļauj briesmām šīs personas vai trešās personas dzīvību 
vai veselību (89.§) vai trešās personas īpašumu lielā apmērā. 

(3) Ja šā nodarīju ma rezultāts ir cilvēka nāve vai smagi miesas bojājumi daudziem 
cilvēkiem (84.§ l.daļa) vai nodarījuma rezultātā daudzi cilvēki tikuši nostādīti īpašos 
posta apstākļos, nodarījuma izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
pieciem līdz piecpadsmit gadiem, bet, ja nodarījums izraisījis daudzu cilvēku nāvi, 
• ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem vai ar brīvības 

atņemšanu uz mūžu. 

170.§ Ugunsgrēka izraisīšana aiz neuzmanības 
(1) Ikviens, kurš aiz neuzmanības izdarījis 169.§ norādīto sodāmo nodarījumu, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 
(2) Ja nodarījums izraisījis viena cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus (84.§ 

l.daļa) daudziem cilvēkiem, vai šā nodarījuma rezultātā daudzi cilvēki tika nostādīti 
posta stāvoklī, nodarījuma izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
trim gadiem, bet, ja nodarījums izraisījis daudzu cilvēku nāvi,-ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

I71.§ Iepriekš nodomāta briesmu radīšana kodolenerģijas vai jonizējošā 
starojuma atbrīvošanas rezultātā 

(1) Ikviens, kurš kodolenerģijas atbrīvošanas rezultātā vai citādā ar jonizējošu 
starojumu saistītā veidā pakļauj briesmām cita cilvēka dzīvību un veselību (89.§) 
vai svešu īpašumu lielā apmērā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena 
gada līdz desmit gadiem. 

(2) Ja nodarījums izraisījis kādu no 169.§ 3.daļā norādītajām sekām, tiek noteikts 
šajā paragrāfā paredzētais sods. 
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172.§ Neuzmanīga briesmu radīšana kodolenerģijas vai jonizējoša 
starojuma atbrīvošanas rezultātā 

(1) Ikviens, kurš aiz neuzmanības izdara 171.§ paredzēto sodāmo nodarījumu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) Ja nodarījums izraisījis kādu no 170.§ 2.daļā norādītajām sekām, tiek noteikts 
šajā paragrāfā paredzētais sods. 

173.§ Iepriekš nodomāta briesmu radīšana sprāgstvielu izmantošanas 
rezultātā 

(1) Ikviens, kurš sprādziena izdarīšanai par detonatoru izmanto sprāgstvielu un 
tādējādi pakļauj briesmām cita cilvēka dzīvību un veselību (89.§) vai svešu īpašumu 
lielā apmērā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(2) Ja nodarījums izraisījis kādu no 169.§ 3.daļā norādītajām sekām, tiek noteikts 
šajā paragrāfā paredzētais sods. 

174.§ Neuzmanīga briesmu radīšana sprāgstvielu izmantošanas rezultātā 

(1) Ikviens, kurš aiz neuzmanības izdara 173.§ paredzēto sodāmo nodarījumu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) Ja nodarījums izraisījis kādu no 170.§ 2.daļā norādītajām sekām, tiek noteikts 
šajā paragrāfā paredzētais sods. 

175.§ Sagatavošanās noziegumam, kas saistīts ar kodolenerģijas, 
jonizējošā starojuma vai sprāgstvielu izmantošanu 

(1) Ikviens, kurš ar nolūku padarīt par iespējamu sev vai citai personai 171. vai 
173.§ paredzētā sodāmā nodarījuma izdarīšanu, pat ja tas vēl nav tieši noteikts, 
izgatavo, iegūst vai glabā kodoldegvielu, radioaktīvas vielas, sprāgstvielas, sprāgst
vielu sastāvdaļas vai iekārtu, kas nepieciešama kādas no Šīm vielām izgatavošanai 
vai izmantošanai, vai nodod tādu vielu citai personai, no kuras viņš zina (5.§ 3.daļa), 
ka viņa to iegūst kāda sodāma nodarījuma izdarīšanai, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Nodarījuma izdarītājs nav sodāms, ja viņš labprātīgi, pirms attiecīgās 
institūcijas (151.§ 3.daļa) uzzinājušas par viņa vainu, nodod nodarījuma priekšmetu 
attiecīgajai institūcijai, dod tai iespēju iegūt šo priekšmetu vai citādā veidā novērš 
briesmas, kuras var izraisīt šā priekšmeta izmantošana 171. vai 173.§ paredzēto 
nodarījumu izdarīšanai. 

176.§ Iepriekš nodomāta vispārējo draudu izraisīšana 

(1) Ikviens, kurš citādā veidā, nekā 169., 171. un 173.§ paredzētie sodāmie 
nodarījumi, pakļauj briesmām daudzu cilvēku veselību un dzīvību (89.§) vai svešu 
īpašumu lielā apmērā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz 
desmit gadiem. 

(2) Ja nodarījums izraisa kādu no 1.69.§ 3.daļā norādītajām sekām, tiek noteikts 
šajā paragrāfā paredzētais sods. 

177.§ Neuzmanīga vispārējo draudu izraisīšana 

(1) Ikviens, kurš citādā veidā, nekā 170., 172. un 174.§ paredzētie sodāmie 
nodarījumi, aiz neuzmanības pakļauj briesmām daudzu cilvēku veselību un dzīvību 
(89.§) vai svešu īpašumu lielā apmērā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
vienam gadam. 
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(2) Ja nodarījums izraisa kādu no 170.§ 2.daļā paredzētajām sekām, tiek noteikts 

sajā paragrāfā paredzētais sods. 

177.a§ Masu iznīcināšanas līdzekļu izgatavošana un izplatīšana 

(1) Ikviens, kurš 
1) izgatavo, pārstrādā vai izgudro izgatavošanas nolūkā, 
2) ieved Austrijas teritorijā, izved no tās teritorijas vai transportē caur tās 

teritoriju vai 
3) iegūst, glabā vai nodod citai personai vai piegādā masu iznīcināšanai derīgas 

radioaktīvās, bioloģiskās vai ķīmiskās kaujas vielas, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(2) Ja nodarījuma izdarītājs zina, ka kaujas vielas ir paredzētas nogādāšanai 
vietā, kur jau notiek kaujas darbības vai bruņots konflikts vai ir tieši tā rašanās 
draudi, viņš ir sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit 
gadiem, bet, ja viņš zina, ka kaujas līdzekļi ir piegādājami to izmantošanai, sods ir 
brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem vai brīvības atņemšana 
uz mūžu. 

(BGBI1996/762 redakcijā) 

177.b§ Aizliegta rīcība ar kodolmateriāliem vai radioaktīvajām vielām 

(1) Ikviens, kurš, pārkāpjot tiesisku priekšrakstu vai administratīvu lēmumu, 
glabā, piegādā, apstrādā, pārstrādā vai citādā veidā izmanto, ieved Austrijas 
teritorijā, izved no tās teritorijas vai transportē caur tās teritoriju 

1) kodolmateriālu vai 
2) radioaktīvas vielas, kas pēc to veida, īpašībām vai daudzuma ar jonizējošu 

izstarojumu ir spējīgas nonāvēt citu personu vai nodarīt smagu kaitējumu tās 
veselībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Ikviens, kurš ar nodarījumu izraisa briesmas, ka l .daļā norādītais 
kodolmateriāls vai vielas var kļūt pieejamas radioaktīvo masu iznīcināšanas kaujas 
ieroču izgatavošanai vai pārveidošanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(3) Ja kāda no l.daļā norādītā nodarījuma izdarīšanas rezultātā tiek izraisītas 
171.§ l.daļā norādītās briesmas, tiek noteikts tur paredzētais sods. Ja nodarījums 
izraisa kādas no 169.§ 3.daļā norādītajām sekām, tiek noteikts tajā paredzētais sods. 

(4) Jēdziens "kodolmateriāls" nozīmē izejmateriālu, it īpaši saskaldīto materiālu, 
kā arī iekārtas, tehnoloģijas un materiālus, kuri tiek pakļauti drošības kontroles 
sistēmai saskaņā ar 1991.gada Likumu par kontroli pār drošību (BGBI Nr.415/ 
1992). 

(Ieviesis BGBI 1996/762) 

178.§ Iepriekš nodomāta briesmu izraisīšana cilvēkiem, izplatot infekciju 
slimības 

Ikviens, kurš izdara darbību, kas spējīga izraisīt infekcijas slimību izplatīšanos 
cilvēku vidū, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas 
sodu līdz 360 dienas likmēm, ja slimība pēc sava veida ir tāda, kas obligāti 
reģistrējama attiecīgajās institūcijās, pat ja tās izplatība bijusi ierobežota. 
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179.§ Briesmu izraisīšana cilvēkiem, aiz neuzmanības izplatot infekciju 
slimības 

Ikviens, kurš aiz neuzmanības izdara 178.§ paredzēto sodāmo darbību, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 360 dienas 
likmēm. 

180.§ Iepriekš nodomāta kaitējuma nodarīšana apkārtējai videi 
(1) Ikviens, kurš, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administratīvos lēmumus, 

piesārņo ūdens avotu vai nodara tam kaitējumu citādā veidā, vai piesārņo augsni 
un gaisu tādā veidā, ka tā rezultātā var tikt 

1) pakļauta briesmām daudzu cilvēku dzīvība un veselība (89.§) vai 
2) pakļauts briesmām dzīvnieku un augu valsts stāvoklis lielā teritorijā, sodāms 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas 
likmēm. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administra
tīvus lēmumus, ilgstoši, lielā apjomā piesārņo ūdens avotu vai nodara tam kaitējumu 
citādā veidā, vai piesārņo augsni, kā rezultātā 

1) piesārņojums vai kaitējums vai nu paliek uz visiem laikiem vai arī ilgstoši, jo 
piesārņojuma vai nodarītā kaitējuma novēršana nav iespējama vai nav ekonomiski 
lietderīga, vai 

2) piesārņojuma vai nodarītā kaitējuma novēršanai nepieciešamie naudas līdzekļi 
pārsniedz 40 000 eiro. 

(BGBI1987/605 redakcijā) 

181.§ Kaitējuma nodarīšana apkārtējai videi aiz neuzmanības 
Ikviens, kurš aiz neuzmanības, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administra

tīvus lēmumus, izdara kādu no 180.§ paredzētajiem sodāmajiem nodarījumiem, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 
360 dienas likmēm. 

(BGBI 1987/605 redakcijā) 

181.a§ Ar trokšņa radīšanu saistīta smaga kaitējuma nodarīšana 
Ikviens, kurš, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administratīvos lēmumus, 

rada troksni tādā apjomā un tādos apstākļos, ka nodarījums izraisa ilgstošu un 
smagu kaitējumu daudzu cilvēku fiziskajam stāvoklim, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(BGBI 1987/605 redakcijā) 

181.b§ Tīša rīcība ar atkritumiem un to transportēšana, nodarot kaitējumu 
apkārtējai videi 

(1) Ikviens, kurš, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administratīvos lēmumus, 
tā rīkojas ar atkritumiem, glabā vai uzkrāj tos, ka tā rezultātā var rasties piesārņo
šanas vai kaitējuma nodarīšanas briesmas, kas pēc veida un apjoma līdzinās 180.§ 
l.daļā noteiktajam, vai smaga, ilgstoša un liela apjoma piesārņošanas vai citāda 
kaitējuma nodarīšanas briesmas ūdenstilpei, augsnei vai gaisam, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 
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(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administra
tīvos lēmumus, ieved Austrijas teritorijā, izved no tās vai transportē caur to 
atkritumus, kuriem, ņemot vērā to veidu, īpašības vai daudzumu, nepieciešama 
īpaša apstrāde, lai novērstu kādas no l.daļā minētajām briesmām. 

(Ieviests BGBI 1987/605, BGBI 1996/762 redakcijā) 

181.c§ Neuzmanīga rīcība ar atkritumiem, kas nodara kaitējumu apkārtējai 
videi 

Ikviens, kurš aiz neuzmanības, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administra
tīvos lēmumus, izdara kādu no 181.b§ aizliegtajām sodāmajām darbībām, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm. 

(Ieviests BGBI 1996/762) 

181.d§ Tīša iekārtu izmantošana, kas nodara kaitējumu apkārtējai videi 
Ikviens, kurš, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administratīvos lēmumus, tā 

izmanto iekārtu, kas izmet kaitīgas vielas, ka tā rezultātā var tikt izraisītas piesārņošanas 
vai 180.§ norādītā kaitējuma, vai smaga, ilgstoša un liela piesārņojuma vai citāda 
kaitējuma nodarīšanas briesmas ūdenstilpei, augsnei vai gaisam, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(Ieviests BGBI ¡9961762) 

182.§ Citi briesmu veidi dzīvnieku un augu pasaules stāvoklim 
(1) Ikviens, kurš izdara darbību, kas var izraisīt 
1) cpizootijas izplatīšanās briesmas dzīvnieku vidū vai 
2) slimību ierosinātāja vai kaitēkļa, kas bīstams dzīvnieku vai augu valsts 

stāvoklim, izplatīšanās briesmas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 
gadiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš, pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus vai administra
tīvos lēmumus, citādā veidā, nekā norādīts 180.§, izraisa briesmas dzīvnieku vai 
augu pasaules stāvoklim lielā teritorijā. 

(BGBI 1987/605 redakcijā) 

183.§ Neuzmanīga briesmu izraisīšana dzīvnieku vai augu pasaules stāvoklim 
Ikviens, kurš aiz neuzmanības izdara kādu 182.§ norādīto sodāmo darbību, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu 
līdz 360 dienas likmēm. 

183.a§ Maldīšanās par tiesiskajiem priekšrakstiem vai administratīvajiem 
lēmumiem 

(1) Ja nodarījuma izdarītājs nav iepazinies ar 180., 181.a, 181.b, 181.d un 182.§ 
norādītajiem tiesiskajiem priekšrakstiem vai administratīvajiem lēmumiem, lai ari 
sakarā ar savu profesiju, nodarbošanās veidu vai citiem apstākļiem viņa pienākums 
bija to izdarīt, vai viņš citādā veidā ticis maldināts par tiesiskiem priekšrakstiem vai 
administratīvajiem lēmumiem, viņš tomēr sodāms saskaņā ar šiem priekšrakstiem, 
ja rīkojas tīši. 

(2) l.daļā piemērojama atbilstoši 181., 181 .c un 183.§ norādītajos gadījumos, ja 
nodarījuma izdarītājs rīkojas aiz neuzmanības. 

(Ieviests BGBI 1987/605, BGBI 1996/762 redakcijā) 
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183.b§ Aktīva nožēlošana 

(1) Persona, kura izdarījusi kādu no 180., 181. un 181 .h līdz 183.§ paredzētajiem 
nodarījumiem, nav sodāma, ja viņa labprātīgi un līdz tam, kamēr attiecīgās 
institūcijas (151.§ 3.daļa) uzzina par viņa vainu, novērš izraisītās briesmas, radīto 
piesārņojumu vai citādu kaitējumu, pirms tas skāris cilvēku vai dzīvnieku, vai augu 
pasaules stāvokli. 

(2) 167.§ 4.daļa piemērojama tās nozīmē. 
(Ieviesis BGBI1987/605) 

184.§ Nelikumīga ārstniecība 

Ikviens, kurš, ncieguvis attiecīgo izglītību, lai nodarbotos ar ārstniecību, 
nodarbošanās veidā attiecībā uz lielu cilvēku skaitu veic darbības, kuras atļautas 
tikai ārstam, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim mēnešiem vai ar naudas 
sodu līdz 180 dienas likmēm. 

185.§ Gaisa pirātisms 

(1) Ikviens, kurš, izmantojot īpašos gaisa satiksmes apstākļus, ar varu vai ar 
bīstamiem draudiem personai, kura atrodas gaisakuģi, vai personai, kura var 
ietekmēt gaisakuģa kursu vai drošību tajā, pārņem gaisakuģi savā kontrolē vai iegūst 
to, vai tur to savā varā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz 
desmit gadiem. 

(2) Ja nodarījums izraisījis viena cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus (84.§ 
l.daļa) daudziem cilvēkiem, nodarījuma izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, bet, ja nodarījums izraisījis daudzu 
cilvēku nāvi - ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem vai 
ar brīvības atņemšanu uz mūžu. 

186.§ Tīša gaisa lidojumu drošības apdraudēšana 
(1) Ikviens, kurš 
1) pielieto vardarbību pret personu, kura atrodas gaisakuģi vai draud viņai ar 

spēka pielietošanu, 
2) bojā lidojumā esošu gaisakuģi vai 
3) iznīcina, bojā gaisakuģa iekārtas vai padara tās nederīgas tādā veidā, ka tā 

rezultātā gaisakuģa drošība lidojuma laikā var tikt nopietni apdraudēta, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem, ja nodarījums nav 
sodāms bargāk saskaņā ar citu priekšrakstu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš 
1) iznīcina lidojumā esošu gaisakuģi vai nodara tam tādu kaitējumu, kas padara 

to par nelietojamu, vai 
2) apdraud gaisakuģa lidojuma drošību, pārraidot apzināti nepatiesu paziņojumu. 
(2) Ja nodarījums izraisījis viena cilvēka nāvi vai nodarījis smagus miesas 

bojājumus (84.§ l.daļa) daudziem cilvēkiem, nodarījuma izdarītājs sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, bet, ja tas izraisījis 
daudzu cilvēku nāvi - ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem 
vai ar brīvības atņemšanu uz mūžu. 
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187.§ Šķēršļu likšana cīņai ar vispārējām briesmām 

Ikviens, kurš liek šķēršļus pasākuma veikšanai, kāds nepieciešams, lai novērstu 
radušās briesmas daudzu cilvēku veselībai un dzīvībai (89.§) vai svešam īpašumam 
lielā apmērā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

Astotā sadaļa 

Noziedzīgi nodarījumi pret rel iģisko mieru un mirušo mieru 

188.§ Reliģiskās mācības diskreditēšana 
Ikviens, kurš publiski diskreditē vai izsmej personu vai lietu, kas ir baznīcas vai 

Austrijas teritorijā esošas reliģiskas apvienības pielūgsmes priekšmets, ar likumu 
pieļautu paražu vai ar likumu atļautas baznīcas vai reliģiskas apvienības dibināšanu 
apstākļos, kuros viņa uzvedība var izraisīt attaisnojamas dusmas, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

189.§ Reliģisku rituālu norises traucēšana 
(1) Ikviens, kurš, pielietojot spēku vai spēka pielietošanas draudus, liek šķēršļus 

vai pārkāpj ar likumu atļautu dievkalpojumu vai tāda baznīcas vai Austrijas teritorijā 
atrodošās reliģiskās apvienības dievkalpojuma atsevišķas darbības, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(2) Ikviens, kurš 
1) vietā, kas paredzēta ar likumu atļauta baznīcas vai Austrijas teritorijā esošas 

reliģiskas apvienības reliģiska rituāla norisei, 
2) ar likumu atļauta baznīcas vai Austrijas teritorijā atrodošās reliģiskas 

apvienības dievkalpojuma vai tāda dievkalpojuma darbību laikā, 
3) ņirgājas par priekšmetu, kas tieši paredzēts ar likumu atļautam baznīcas vai 

Austrijas teritorijā atrodošās reliģiskās apvienības dievkalpojumam tādā veidā, kas 
var izraisīt attaisnojamas dusmas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

19().§ Kapa apgānīšana 
(1) Ikviens, kurš paņem no personas, kura ir tiesīga ar to rīkoties, līķi vai līķa 

daļas vai mirušā pelnus, vai aizved tos no apbedīšanas vai izvadīšanās vietas, kā arī 
ikviens, kurš turpmāk ņirgājas par līķi vai apgāna līķi, mirušā pelnus, apbedījuma 
vai izvadīšanās vietas vai memoriālās kapsētas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš nolaupa rotājumus no apbedījuma vietas, izvadīšanas vietas 
vai memoriālās kapsētas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim mēnešiem 
vai ar naudas sodu līdz 180 dienas likmēm. 

191.§ Apbedīšanas ceremonijas traucēšana 

Ikviens, kurš apzināti traucē apbedīšanas ceremoniju, radot troksni, kas var 
izraisīt pamatotas dusmas, vai ar kādu citādu analoģisku uzvedību, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 180 dienas 
likmēm. 
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Devītā sadaļa 
Noziedzīgi nodarījumi pret laulību un ģimeni 

192.§ Daudzsievība 

Ikviens, kurš stājas jaunā laulībā, lai arī viņš jau ir precējies, vai kurš stājas 
laulībā ar persona, kura jau ir precējusies, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
l7dz trim gadiem. 

193.§ Apstākļu, kas liedz stāties laulībā, maldinoša noklusēšana un 
piespiešana stāties laulībā 

(1) Ikviens, kurš, stājoties laulībā, nepaziņo otrai pusei par faktiem, kas padara 
laulību par spēkā neesošu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš pamudina citu personu stāties ar viņu laulībā, maldinot 
par faktiem, kuru dēļ var pieprasīt laulības atcelšanu, vai ar spēku vai bīstamiem 
draudiem piespiež citu personu stāties laulībā. 

(3) Nodarījuma izdarītājs sodāms tikai tad, ja laulība tiek pasludināta par spēkā 
neesošu sakarā ar faktu noklusēšanu vai tikusi atcelta sakarā ar maldināšanu, spēka 
vai draudu pielietošanu. Nodarījuma izdarītājs var likt vajāts tikai pēc cietušā 
pieprasījuma. 

194.§ (Atcelts saskaņā ar BGBI 1996/762 1 .pantu) 

195.§ Nelikumīga bērna aizvešana no vecākiem vai personām, kuras realizē 
vecāku varu 

(1) Ikviens, kurš aizved sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušu bērnu no 
vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu, slēpj no viņām bērnu, pamudina 
viņu aiziet no tiem vai slēpj to no viņiem vai palīdz bērnam aiziet no vecākiem vai 
no personām, kuras realizē vecāku varu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz vienam gadam. 

(2) Ikviens, kurš izdara šādu nodarījumu pret mazgadīgo, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(3) Nodarījuma izdarītājs var tikt vajāts tikai pēc cietušā iesnieguma. Ja viņš 
aizved bērnu, kurš sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu, kriminālvajāšanai 
nepieciešams nepilngadīgo aizgādnības orgāna pilnvarojums. 

(4) Nodarījuma izdarītājs nav sodāms, ja viņam bija iemesls bērna aizvešanai, 
un bez viņa iejaukšanās varēja tikt nodarīts nopietns kaitējums bērna, kas nav 
sasniedzis sešpadsmit gadu vecumu, fiziskajam vai psihiskajam stāvoklim, un v iņš-
cik tas bija nepieciešams - bez kavēšanās paziņoja par bērna atrašanās vietu 
vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu, nepilngadīgo aizgādnības 
institūcijai vai drošības institūcijai. 

(5) Sešpadsmit gadu vecumu nesasniegusi persona, kura pamudina citu personu, 
lai tā aizietu no vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu, vai sniedz viņai 
palīdzību, lai tā varētu patstāvīgi aiziet no vecākiem vai personām, kuras realizē 
vecāku varu, nav sodāma. 

(BGBI 1996/762 redakcijā) 
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196.§ Administratīvā kārtā noteiktu audzināšanas pasākumu kavēšana 

(1) Ikviens, kurš kavē administratīvā kārtā noteikto audzināšanas līdzekļu 
piemērošanu mazgadīgai personai, pamudina viņu pašu atteikties no tāda līdzekļa 
vai palīdz viņai to izdarīt, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Nodarījuma izdarītājs var tikt vajāts tikai pēc attiecīgās institūcijas, kas 
pilnvarota pieņemt lēmumus par audzināšanas līdzekļa pagarināšanu, pieprasījuma. 

(3) Atbilstoši piemērojama 195.§ 3.daļa. 

197.§ (Atcelts (BGBI I 2001/19)) 

198.§ Uzturēšanas pienākuma pārkāpšana 
(1) Ikviens, kurš rupji pārkāpj savus ģimenes tiesībās noteiktos uzturēšanas 

pienākumus un tādējādi apdraud personas, kurai tā jāsniedz, uzturēšanu vai audzinā
šanu vai apdraudētu to bez otras puses palīdzības, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Savus uzturēšanas pienākumus īpaši pārkāpj tas, 
kurš neko nedara, lai iegūtu darbu, kas viņam dotu iespēju izpildīt savus pienākumus. 

(2) Ja nodarījuma izdarītājs ir recidivists (39.§) vai nodarījums ir izraisījis per
sonas, kurai bija jāsniedz uzturēšana, palikšanu bez uzraudzības vai nodarījis būtisku 
kaitējumu viņas veselībai, fiziskajai vai garīgajai attīstībai, nodarījuma izdarītājs 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, bet, ja nodarījums 
izraisījis personas, kurai jāsniedz uzturēšana, nāvi - ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz trim gadiem. 

199.§ Nolaidīga attieksme pret aizgādnības, audzināšanas un uzraudzības 
pienākumiem 

Ikviens, kurš rupji pārkāpj viņam saskaņā ar likumu uzliktos nepilngadīgas per
sonas aizgādnības, audzināšanas vai uzraudzības pienākumus un tādējādi, lai arī 
aiz nolaidības, sekmē viņas palikšanu bez uzraudzības, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

200.§ Bērna samainīšana 
Ikviens, kurš samaina bērnu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam 

gadam. 

Desmitā sadaļa 
Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību 

201.§ Izvarošana 
(1) Ikviens, kurš, pielietojot smagu, pret citu personu vērstu vardarbību vai 

draudus pielietot vardarbību, kas radītu nopietnas briesmas viņas dzīvībai vai 
veselībai, piespiež šo personu izdarīt vai pieļaut dzimumaktu vai seksuālas darbības, 
kas līdzvērtīgas dzimumsakariem, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit 
gadiem. Par smagu vardarbību uzskatāma arī narkotisko līdzekļu pielietošana. 

(2) Ikviens kurš, izņemot l.daļā norādīto gadījumu, pielietojot vardarbību, 
atņemot brīvību vai izsakot reālus draudus dzīvībai un veselībai, piespiež personu 
izdarīt vai pieļaut dzimumaktu vai seksuālas darbības, kas līdzvērtīgas dzimum
sakariem, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 
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(3) Ja nodarījums izraisījis smagu miesas bojājumu (84.§ l.daļa) vai izvarošanai 
pakļautā persona ilgstošu laiku atradusies mokošā stāvoklī vai pazemota īpašā veidā, 
nodarījuma izdarītājs l.daļā norādītajā gadījumā sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, bet 2.daļā norādītajā gadījumā - ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. Ja nodarījums 
izraisījis cietušās personas nāvi, nodarījuma izdarītājs 1.rindkopā norādītajā 
gadījumā sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem 
vai ar brīvības atņemšanu uz mūžu, bet 2.daļā norādītajā gadījumā - ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem. 

' (DGBI12001 Nr. 130 redakcijā) 

202.§ Seksuālā piespiešana 

(1) Ikviens, kurš, izņemot 201.§ norādītos gadījumus, pielietojot vardarbību vai 
bīstamus draudus, piespiež personu veikt vai pieļaut seksuālas darbības, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Ja nodarījums izraisījis smagu miesas bojājumu (84.§ l.daļa) vai cietusī 
persona šā nodarījuma rezultātā uz laiku nostādīta mokošā stāvoklī vai pazemota 
īpašā veidā, nodarījuma izdarītājs ir sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, bet, ja nodarījums izraisījis cietušās perso
nas nāvi, - ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(BGBI1989/242 redakcijā) 

203.§ Noziedzīgu nodarījumu izdarīšana laulībā vai kopdzīvē 

(1) Ikviens, kurš izdara kādu no 201.§ 2.daļā un 202.§ norādītajiem sodāmajiem 
nodarījumiem ar savu laulāto vai personu, ar kuru viņš dzīvo nereģistrētās laulības 
attiecībās, tiek vajāts tikai pēc cietušās personas iesnieguma, ja nav iestājušās 201.§ 
3.daļā vai 202.§ 2.daļā norādītās sekas un ja nodarījums nav saistīts ar tur 
norādītajiem apstākļiem. 

(2) Ja ir izdarīts kāds no 201. vai 201.§ norādītajiem sodāmajiem nodarījumiem 
pret laulāto vai personu, ar kuru nodarījuma izdarītājs dzīvo nereģistrētā laulībā, 
var tikt piemērota ārkārtēja soda samazināšana saskaņā ar 41.§ bez tajā norādītajiem 
nosacījumiem, ja cietusī persona paziņos, ka viņa arī turpmāk gatavojas dzīvot kopā 
ar nodarījuma izdarītāju, un ka, ņemot vērā nodarījuma izdarītāja personību un 
cietušās personas intereses, var gaidīt laulāto kopības saglabāšanu. 

(BGBI 1989/242 redakcijā) 

204.§ (Atcelts saskaņā ar BGBI 1989/243 l.pantu) 

205.§ Dzimumattiecības, izmantojot upura bezpalīdzību 

(1) Ikviens, kurš iepriekš nodomāti pamudina uz ārlaulības dzimumsakariem 
sieviešu dzimuma personu, kura atrodas tādā stāvoklī, kas padara viņu nespējīgu 
pretoties, vai kura sakarā ar garīgo slimību, plānprātību, smagu apziņas traucējumu 
vai citu smagu šādam stāvoklim līdzvērtīgu garīgu traucējumu nav spējīga apzināties 
notiekošā nozīmi vai rīkoties apzināti, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Ikviens, kurš iepriekš nodomāti pamudina uz netiklību personu, kura atrodas 
tādā stāvoklī, kas padara viņu nespējīgu izrādīt pretošanos vai kura sakarā ar garīgu 
slimību, plānprātību, dziļu apziņas traucējumu vai citādu smagu šādam stāvoklim 
līdzvērtīgu garīgu traucējumu nespēj apzināties notiekošo vai rīkoties apzināti, vai 
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pamudina šo personu veikt netiklas darbības ar citu personu, lai seksuāli uzbudinātu 
vai apmierinātu sevi vai trešo personu, uzkūda cietušo, lai tas izdarītu netiklas 
darbības pats ar sevi, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(3) Ja nodarījums izraisījis smagu miesas bojājumu (84.§ l.daļa) vai grūtniecības 
iestāšanos, nodarījuma izdarītājs l.daļā norādītajos gadījumos sodāms ar brīvības 
atņemšanu no viena gada līdz desmit gadiem, bet 2.daļā norādītajos gadījumos - ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Ja nodarījums 
izraisījis cietušās personas nāvi, nodarījuma izdarītājs l.daļā norādītajos gadījumos 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, 2.rindkopāā 
norādītajos gadījumos-ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

206.§ Smagas seksuālas darbības ar mazgadīgajiem 

(1) Ikviens, kurš stājas dzimumsakaros vai veic dzimumsakariem līdzvērtīgas 
darbības ar mazgadīgu personu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena 
gada līdz desmit gadiem. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš pamudina mazgadīgu personu izdarīt vai pieļaut 
dzimumsakarus vai tai līdzvērtīgas seksuālas darbības ar citu personu vai pamudina 
mazgadīgo izdarīt dzimumsakariem līdzvērtīgas seksuālas darbības pašam ar sevi, 
lai seksuāli uzbudinātu sevi vai trešo personu. 

(3) Ja nodarījums izraisījis smagu miesas bojājumu (84.§ l.daļa) vai grūtniecības 
iestāšanos mazgadīgajai personai, nodarījuma izdarītājs sodāms ar brīvības atņem
šanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem. Taču, ja nodarījums izraisījis 
mazgadīgas personas nāvi, - ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit 
gadiem vai ar brīvības atņemšanu uz mūžu. 

(4) Ja nodarījuma izdarītāja vecums pārsniedz mazgadīgās personas vecumu ne 
vairāk kā par trim gadiem, seksuālās darbības nebija saistītas ar priekšmeta ievadīšanu 
un nodarījums nav izraisījis ne smagus miesas bojājumus (84.§ 1 .daļa), ne arī mazgadīgās 
personas nāvi, nodarījuma izdarītājs nav sodāms saskaņā ar 1. vai 2.daļu, izņemot 
gadījumus, kad mazgadīgā persona vēl nav sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu. 

207.§ Netiklas darbības ar mazgadīgu 
(1) Ikviens, kurš izdara seksuālas darbības ar mazgadīgu personu, izņemot 206.§ 

norādītos gadījumus, vai pieļauj, ka mazgadīgā persona tās izdara pati ar sevi, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš pamudina mazgadīgu personu veikt seksuālas darbības 
(l.daļa) ar citu personu vai pamudina mazgadīgu personu veikt seksuālas darbības 
pašai ar sevi, lai seksuāli uzbudinātu vai seksuāli apmierinātu sevi vai trešo personu. 

(3) Ja nodarījums izraisījis smagu miesas bojājumu (84.§ l.daļa), nodarījuma 
izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem, 
bet, ja nodarījums izraisījis mazgadīgas personas nāvi - ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem. 

(4) Ja nodarījuma izdarītāja vecums pārsniedz mazgadīgās personas vecumu 
ne vairāk kā par četriem gadiem un nav iestājušās 3.daļā norādītās sekas, nodarījuma 
izdarītājs nav sodāms saskaņā ar 1. un 2.daļu, izņemot gadījumus, kad mazgadīgā 
persona vēl nav sasniegusi divpadsmit gadu vecumu. 

(BGBI 1998/153 redakcijā) 
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207.a§ Pornogrāfiski attēli ar mazgadīgiem 

(1) Ikviens, kurš 
1) izgatavo vai realizācijas nolūkā ieved, pārvadā vai izved vai 
2) piedāvā citai personai, iegādājas, nodod, izrāda vai citādā veidā padara 

pieejamus fotogrāfiskus attēlus, kuros redzamas seksuālas darbības ar mazgadīgu 
personu, mazgadīgas personas seksuālas darbības pašai ar sevi, ar citu personu vai 
ar dzīvniekiem, kuru aplūkošana noteiktos apstākļos rada iespaidu, ka to izgatavo
šanas laikā tāda seksuāla darbība notikusi īstenībā, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz diviem gadiem. 

(2) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem sodāms ikviens, kurš izdara 
l.daļā norādīto nodarījumu nodarbošanās veidā vai būdams noziedzīgas apvienības 
loceklis. 

(3) Ikviens, kurš iegādājas pornogrāfiskus attēlus ar mazgadīgajiem (l.daļa) 
vai glabā tādus attēlus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem 
vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(4) Nodarījuma izdarītājs nav sodāms saskaņā ar 1., 2. vai 3.daļu, ja nodarījums 
ir sodāms bargāk saskaņā ar citiem priekšrakstiem. 

(Ieviests BGBI1994/622, BGBI1996/762 redakcijā) 

207.b§ Netiklas darbības ar nepilngadīgajiem 

(1) Ikviens, kurš ar nepilngadīgu personu, kura vēl nav sasniegusi septiņpadsmit 
gadu vecumu un kura noteiktu iemeslu dēļ nav pienācīgi nobriedusi, lai apzinātu 
procesa nozīmi un rīkotos saskaņā ar šo apzināšanos, izdara seksuālas darbības, 
izmantojot šīs personas nepietiekamo briedumu, kā arī savu vecuma noteikto 
pārākumu, vai pieļauj, ka šāda persona veic to pati ar sevi, vai pamudina šādu 
personu izdarīt seksuālas darbības ar trešo personu vai pieļauj, ka trešā personas 
izdara tās pati ar sevi, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam 
vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš izdara seksuālas darbības ar nepilngadīgu personu, kura vēl 
nav sasniegusi septiņpadsmit gadu vecumu, izmantojot šīs personas grūto stāvokli, 
pieļauj, ka nepilngadīgā persona izdara tās pati ar sevi, vai pamudina tādu personu 
izdarīt seksuālas darbības ar trešo personu vai pieļauj, ka trešā persona izdara tās 
pati ar viņu sevi, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(3) Ikviens, kurš nepilngadīgu personu, kura vēl nav sasniegusi deviņpadsmit 
gadu vecumu, pamudina par atlīdzību izdarīt seksuālas darbības ar viņu vai ar trešo 
personu vai pieļauj, ka šī persona vai trešā persona izdara tās pati ar sevi, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(BGBI 12002/134 redakcijā) 

2()8.§ Sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušu personu tikumības apdraudējums 

Ikviens, kurš veic darbības, kas var apdraudēt sešpadsmit gadu vecumu 
nesasniegušas personas morālo, garīgo attīstību vai veselību, kā arī apdraudēt 
mazgadīgu personu vai personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, un 
kurai ir nepieciešama audzināšana, izglītošana vai uzraudzība, lai tādējādi seksuāli 
uzbudinātu vai apmierinātu sevi vai trešo personu, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz vienam gadam, ja vien pēc lielas apstākļiem netika izslēgti draudi 
mazgadīgajai personai vai personai, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu. 
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209.§ (Atcelts (BGBI 1988/599)) 

210.§ (Atcelts (BGBI 1989/243)) 

21L§ Asinsgrēks 
(1) Ikviens, kurš piekopj dzimumattiecības ar personu, kura ir taisnās līnijas 

radinieks, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 
(2) Ikviens, kurš pamudina uz dzimumattiecībām personu, kura ir viņa radinieks 

augšupejā līnijā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 
(3) Ikviens, kurš piekopj dzimumattiecības ar savu brāli vai savu māsu, sodāms 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem. 
(4) Ikviens, kurš nodarījuma izdarīšanas brīdī vēl nav sasniedzis deviņpadsmit 

gadu vecumu, nav sodāms, ja viņš bija pavests tādu darbību izdarīšanai. 

212.§ Vecāku un citu tiesību ļaunprātīga izmantošana 

(1) Ikviens, kurš netiklības nolūkā izmanto savu mazgadīgo bērnu, pieņemto 
bērnu, adoptēto bērnu vai aizgādnībā esošo un kurš izdara šīs darbības, izmantojot 
savu stāvokli attiecībā pret bērnu, kuram nepieciešama audzināšana, izglītošana 
vai uzraudzība, lai tādējādi seksuāli uzbudinātu vai apmierinātu sevi vai trešo 
personu, pamudina norādīto personu izdarīt netiklas darbības pašam ar sevi, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) lāpāt sodāms ikviens, kurš netiklības nolūkā, strādājot 
1) par ārstu medicīnas iestādē vai kalpotāju vai citu darbinieku audzināšanas 

iestādē, ja šī persona atrodas šajā iestādē, vai 
2) ierēdni, kuram šī persona uzticējusies sakarā ar viņa dienesta darbību, 

izmantojot savu stāvokli, pamudina augstāk norādīto personu izdarīt netiklas darbības 
pašai ar sevi, lai tādējādi seksuāli uzbudinātu vai apmierinātu sevi vai trešo personu. 

213.§ Savešana 
(1) Ikviens, kurš pamudina personu izdarīt netiklas darbības ar citu personu, ar 

kuru viņa atrodas 212.§ norādītajās attiecībās, ja ir šajā paragrāfā norādītie 
nosacījumi, vai pamudina izdarīt tādas darbības, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz trim gadiem. 

(2) Ja nodarījuma izdarītājs rīkojas ar nolūku iegūt mantisku labumu sev vai 
citai personai, viņš sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz pieciem gadiem. 

214.§ Citu personu netiklu darbību atbalstīšana par atlīdzību 
Ikviens, kurš ar nolūku gūt mantisku labumu sev vai citai personai pamudina 

personu veikt netiklas darbības ar citu personu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

215.§ Profesionālas prostitūcijas atbalstīšana 

Ikviens, kurš pamudina personu nodarboties ar profesionālu prostitūciju, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

216.§ Sutenerisms 
(1) Ikviens, kurš ar nolūku gūt sev pastāvīgus ienākumus no citas personas 

nodarbošanās ar profesionālu prostitūciju, izmanto šo personu, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem. 
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(2) Ikviens, kurš ar nolūku gūt sev pastāvīgus ienākumus no citas personas 
nodarbošanās ar profesionālu prostitūciju, ekspluatē šo personu, iebiedē viņu, diktē 
viņai netiklu darbību izdarīšanas nosacījumus vai vienlaikus izmanto vairākas tādas 
personas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(3) Ikviens, kurš izdara minēto sodāmo nodarījumu, būdams bandas loceklis, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(4) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem tāpat sodāms tas, kurš 
ar iebiedēšanas palīdzību aiztur personu nodarbei ar profesionālu prostitūciju. 

(BGBI19841295 redakcijā) 

217.§ Robežas pārsniedzoša prostitūcija 

(1) Ikviens, kurš personu, lai arī tā jau nodarbojas ar prostitūciju, piespiež 
nodarboties ar prostitūciju kādā citā valstī, nevis tajā, kuras pilsonis viņa ir vai kurā 
ir viņas pastāvīgā uzturēšanās vieta, nogādā vai šim nolūkam savervē, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, taču, ja viņa 
rīcībai ir nodarbošanās raksturs, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena 
gada līdz desmit gadiem. 

(2) Ikviens, kurš ar nodomu iesaistīt personu (l.daļa) prostitūcijā kādā citā 
valstī, nevis tajā, kuras pilsonis viņa ir vai kurā ir viņas pastāvīgā uzturēšanās viela, 
maldinot par šo nodomu, pamudina nodarboties ar prostitūciju vai, izmantojot 
vardarbību vai ar viltu par šo nodomu, nogādā citā valstī, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

218.§ Netiklas darbības publiskās vietās 

Ikviens, kurš izdara netiklas darbības publiski un apstākļos, kuros viņa uzvedība 
citu cilvēku uztverē izraisa pamatotu sabiedrības sašutumu, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

219.§ Paziņojums par netiklu darbību izdarīšanu 

Ikviens, kurš publiski paziņo par netiklu darbību izdarīšanu, kas pēc sava satura 
pamatoti var izraisīt sabiedrības sašutumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

220.§ (Atcelts saskaņā ar BGBI 1996/762 l.pantu) 

220.a§ Pamudināšana veikt netiklas darbības ar dzīvniekiem 

Ikviens, kurš iespiestā izdevumā, kinofilmā vai citādā veidā aicina veikt netiklas 
darbības ar dzīvniekiem vai atzīst tās par labu tādā veidā, kurš neatlaidīgi sekmē 
tādu netiklu darbību izdarīšanu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm, ja viņš nav bargāk sodāma 
nodarījuma līdzdalībnieks (12.§). 

(Ieviests BGBI1996/762) 

221.§ (Atcelts saskaņā ar BGBI 1996/762) 
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Vienpadsmitā sadaļa 

Cietsirdīga iz turēšanās pret dzīvniekiem 

222.§ Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem 

(1) Ikviens, kurš 
1) cietsirdīgi izturas pret dzīvnieku vai nodara tam nevajadzīgas ciešanas, 
2) pamet dzīvnieku, kaut arī tas nav spējīgs dzīvot brīvībā, vai 
3) ar nodomu uzrīda viņu citam dzīvniekam, lai tas izciestu mokošas ciešanas, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 
360 dienas likmēm. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš, kaut arī aiz neuzmanības, sakarā ar vairāku 
dzīvnieku transportēšanu nostāda tos uz ilgu laiku mokošā stāvoklī, atstājot bez 
barības, dzēriena vai kādā citādā veidā. 

(3) Tāpat sodāms ikviens, kurš tīši nogalina mugurkaulnieku dzīvnieku. 
(BGBI 12002/134 redakcijā) 

Divpadsmitā sadaļa 

S o d ā m i nodarījumi pret dokumentu un p ierādīšanas 

līdzekļu pat iesumu 

223.§ Dokumentu viltošana 
(1) Ikviens, kurš izgatavo viltotu dokumentu vai vilto patiesu dokumentu ar 

nolūku izmantot to tiesiskā apritē tiesību, tiesisko attiecību vai kāda cita fakta 
pierādīšanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš tiesiskā apritē izmanto viltotu vai falsificētu 
dokumentu, lai pierādītu tiesības, tiesiskas attiecības vai kādu faktu. 

224.§ īpaši aizsargājamu dokumentu viltošana 
Ikviens, kurš izdara 223.§ norādītās sodāmās darbības ar austriešu oficiālu 

dokumentu, ārvalstu oficiālu dokumentu, kas saskaņā ar likumu vai starpvalstu 
līgumu pielīdzināts austriešu oficiālajam dokumentam par pēdējās gribas izpildīšanu 
vai ar 237.§ nenorādītu vērtspapīru, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
diviem gadiem. 

225.§ Oficiāla apliecinoša uzraksta viltošana 
(1) Ikviens, kurš uz kādas lietas vilto vai falsificē oficiālu apliecinošu uzrakstu, 

aizstāj oficiālu apliecinošu uzrakstu uz citas lietas vai būtiski izmaina lietu, kurai ir 
tāds uzraksts, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, ja viņš 
rīkojas ar nolūku izmanlot šo lietu tiesiskā apritē. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš tiesiskā apritē izmanto lietu ar viltotu vai falsificētu 
oficiālu apliecinošu uzrakstu, nomainītu oficiālu apliecinošu uzrakstu vai būtiski 
izmainītu pēc tāda uzraksta izdarīšanas. 

(3) Par oficiālu apstiprinošu uzrakstu uzskatāms jebkurš uzraksts, kuru uz lietas 
noteiktā formā izdarījis ierēdnis, pildot savas dienesta pilnvaras, vai persona, kura 
bauda sabiedrības uzticību, pildot viņai uzliktos pienākumus, lai apstiprinātu faktus, 
kas attiecas uz šo lietu. 
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225.aS Datu viltošana 

Ikviens, kurš ar nodomu izgatavo viltotus datus, ievadot, izmainot, iznīcinot vai 
slēpjot tos, vai ar nodomu falsificē patiesus datus, lai tos izmantotu tiesisko attiecību 
noformēšanā tiesību, tiesisko attiecību vai fakta pierādīšanai, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

226.§ Aktīva nožēlošana 

(1) Saskaņā ar 223.-225.a§ nav sodāms ikviens, kurš labprātīgi, pirms falsificētais 
vai viltotais dokuments vai lieta ar viltotu vai falsificētu oficiālu apstiprinošu 
uzrakstu, vai lieta, kurai nomainīts oficiāls apstiprinošs uzraksts, vai lieta, kas būtiski 
izmainīta pēc tāda uzraksta izdarīšanas, vai falsificēti vai viltoti dati nonākuši tiesiskā 
apritē, novērš ar dokumenta, lietas vai datu izmantošanu 223.-225.a§ norādītajā 
veidā saistītās briesmas, iznīcinot dokumentu, apliecinošu uzrakstu vai datus, vai 
kādā citādā veidā. 

(2) Ja nav tādas izmantošanas draudu vai ja tie tika novērsti bez nodarījuma 
izdarītāja piedalīšanās, viņš nav sodāms, ja, nezinot par notikušo, labprātīgi un 
nopietni cenšas novērst šos draudus. 

227.§ Sagatavošanās oficiālu dokumentu vai oficiālu apliecinošu uzrakstu 
viltošanai 

(1) Ikviens, kurš ar iepriekš nodomātu nolūku personīgi viltot austriešu oficiālu 
dokumentu vai ārvalsts oficiālu dokumentu, kas ar likumu vai starpvalstu līgumu 
pielīdzināts austriešu dokumentam (224.§), vai viltot oficiālu apstiprinošu uzrakstu 
(225.§), vai uzdot tā viltošanu trešajai personai, izgatavo līdzekli vai instrumentu, 
kas acīmredzami pēc savām īpašajām pazīmēm paredzēts tādam mērķim, iegādājas 
tos sev vai trešajai personai, glabā vai nodod trešajai personai, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi, pirms līdzeklis vai instru
ments ticis izmantots tajā norādīto noziedzīgo darbību veikšanai, novērš tādas 
izmantošanas briesmas, iznīcinot tos vai citādā veidā. Atbilstoši piemērojama 226.§ 
2.daļa. 

228.§ Pastarpināta nepareiza apstiprināšana vai apliecināšana 

(1) Ikviens, kurš sekmē to, lai austriešu oficiālajā dokumentā tiktu godprātīgi 
oficiāli apliecinātas nepareizas ziņas par tiesībām, tiesiskajām attiecībām vai faktu 
vai uz lietas tiktu izdarīts nepareizs oficiāls apliecinošs uzraksts, ja viņš rīkojas ar 
nodomu izmantot dokumentu tiesiskajā apritē, lai pierādītu tiesības, tiesiskas 
attiecības vai faktu, vai izmantotu lietu tiesiskajā apritē, sodāms ar brīvības atņem
šanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) lāpāt sodāms tas, kurš izmanto tiesiskajā apritē godprātīgi izgatavotu 
nepareizu austriešu oficiālu dokumentu, kas satur paša vai trešās personas iepriekš 
nodomāti ierakstītas nepareizas ziņas, lai pierādītu tiesības, tiesiskās attiecības vai 
faktu, vai kurš izmanto tiesiskajā apritē lietu, kas godprātīgi bija apzīmēta ar oficiālu 
apliecinošu uzrakstu, kura nepareizu uzrakstīšanu bija izprovocējis viņš pats vai 
trešā persona. 

(3) 116.§ liek piemērots atbilstoši. 
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229.§ Dokumentu iznīcināšana 
(1) Ikviens, kurš iznīcina dokumentu, ar kuru viņš vispār nav tiesīgs rīkoties vai 

nav tiesīgs rīkoties vienpersoniski, sabojā vai slēpj to, ja viņš rīkojas ar nodomu likt 
šķēršļus tam, lai šis dokuments tiktu izmantots tiesiskā apritē tiesību, tiesisko 
attiecību vai fakta pierādīšanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam 
gadam. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi sabojāto dokumentu atkal 
padara par derīgu, pirms to vajadzēja izmantot tiesiskā apritē, vai citādā veidā sekmē 
to, lai viņa nodarījums neliktu šķēršļus tā pierādīšanai, kam jākalpo šim dokumentam. 

230.§ Robežzīmju pārvietošana 
(1) Ikviens, kurš ar nolūku radīt vai iznīcināt fakta esamības pierādīšanas līdzekli 

nepareizi uzstāda, pārvieto, likvidē vai padara neatpazīstamas zīmes, kas paredzētas 
robežu vai ūdens līmeņa apzīmēšanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
diviem gadiem. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas. kurš labprātīgi izlabo vai atjauno zīmi, 
pirms lā tika izmantota vai bija jāizmanto kā pierādījuma līdzeklis, vai citādā veidā 
sekmē to, ka viņa nodarījums neliek šķēršļus tā pierādīšanai, kam jākalpo šai zīmei. 

231.§ Svešu apliecību izmantošana 
(1) Ikviens, kurš tiesisko attiecību noformēšanā izmanto citai personai izdotu 

dienesta apliecību tā, il kā tā būtu izdota viņam pašam, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš nodod citai personai dienesta apliecību ar nodomu, 
ka to nepiederīga persona izmantos tiesisko attiecību noformēšanā tā, it kā tā būtu 
izdota viņai pašai. 

(3) Saskaņā ar 2.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi paņem atpakaļ apliecību, 
pirms nepiederīga persona to izmantojusi tiesisku attiecību noformēšanā, vai citādā 
veidā novērš tā briesmas, ka dienesta apliecība tiks izmantota 2.daļā norādītajā 
veidā. 

Trīspadsmitā sadaļa 
Noziedzīgi nodarījumi pret naudas, vērtspapīru un 

apmaksas zīmju apgrozības drošību 

232.§ Naudas viltošana 
(1) Ikviens, kurš vilto vai falsificē naudu ar nolūku izmantot to apgrozībā kā 

īstu un neviltotu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit 
gadiem. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš ar viltošanas līdzdalībnieka (12.§) vai starpnieka 
piekrišanu pieņem tādu viltotu vai falsificētu naudu ar nolūku laist to apgrozībā kā 
īstu un neviltotu. 

(3) Par naudas viltošanu tāpat uzskatāma tās izgatavošana, izmantojot naudas 
likumīgai izgatavošanai paredzētās iekārtas vai materiālus, taču pārkāpjot tiesības 
vai nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiesīgām iestādēm ir tiesības izlaist naudu arī 
bez šo iestāžu piekrišanas. 

(BGBl 12001119 redakcijā) 
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233.§ Viltotas vai falsificētas naudas izplatīšana 
Ikviens, kurš viltotu vai falsificētu naudu 
1) ieved, izved, pārvadā, izņemot 232.§ 2.daļā norādītos gadījumus, pieņem no 

citas personas vai iegādājas to citādā veidā ar nolūku realizēt to kā īstu un neviltotu, 
vai 

2) laiž apgrozībā kā īstu un neviltotu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz trim gadiem. 

(BGBI2001/130 un 2001/19 redakcijā) 

234.§ Metāla satura samazināšana monētās un to izplatīšana 

(1) Ikviens, kurš samazina metāla saturu monētā ar nolūku laist to apgrozībā 
ka pilnvērtīgu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz 
pieciem gadiem. 

(2) Ikviens, kurš monētu ar samazinātu metāla saturu 
1) pieņem no citas personas vai iegūst citādā veidā ar nolūku laist to apgrozībā 

kā pilnvērtīgu vai 
2) laiž to apgrozībā kā pilnvērtīgu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 

trim gadiem. Ikviens, kurš izdara noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar metāla 
satura samazināšanu monētās, kuru nominālā vērtība pārsniedz 40 000 eiro, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(BGBI1987/605 redakcijā) 

235.§ Ar metāla satura samazināšanu monētās saistītu atkritumu 
piesavināšanās, slēpšana vai tirdzniecība 

Ikviens, kurš pērk no citas personas metālu, kas iegūts, samazinot metāla saturu 
monētās, pieņem to kā ķīlu vai citādā veidā piesavinās, slēpj vai tirgo to, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

236.§ Viltotas naudas vai monētu ar samazinātu metāla saturu izplatīšana 

(1) Ikviens, kurš izplata viltotu vai falsificētu naudu kā īstu un neviltotu vai 
monētas ar samazinātu metāla saturu kā pilnvērtīgas, ja viņš vai cita persona priekš 
viņa labticīgi saņēmusi naudu kā īstu un neviltotu vai monētas kā pilnvērtīgas, 
netiekot saukts par to pie kriminālatbildības, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) lāpāt sodāms tas, kurš izdara kādu no l.daļā norādītajām darbībām citai 
personai, kura, netiekot par to saukta pie kriminālatbildības, labticīgi pieņēmusi 
naudu vai monētas kā īstas un neviltotas. 

237.§ īpaši aizsargājamu vērtspapīru viltošana 

Saskaņā ar 232., 233. vai 236.§ tāpat sodāms ikviens, kurš izdara kādu no tur 
norādītajiem sodāmajiem nodarījumiem ar banknotēm vai monētām, kas nav 
likumīgs maksāšanas līdzeklis, kā arī ar aizdevuma apliecībām, parāda daļas 
saistībām, akcijām vai citām pajām, procentu apliecībām, apliecībām par lietošanas 
tiesībām, apliecībām, kas dod tiesības uz peļņu, vai apliecībām par mantas 
atjaunošanu, kas tiek izdotas īpašniekam lielākas apdrošinājuma summas 
saņemšanai, ja šie vērtspapīri izdoti uzrādītājam. 

(RGBI12001/19) 
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238.§ Apmaksas zīmju viltošana 
(1) Ikviens, kurš vilto vai falsificē dienesta apmaksas zīmi ar nolūku realizēt to 

kā īstu un neviltotu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 
(2) Ikviens, kurš tādu viltotu vai falsificētu apmaksas zīmi 
1) pieņem no citas personas vai iegūst citādā veidā ar nolūku realizēt to kā īstu 

un neviltotu vai 
2) realizē to kā īstu un neviltotu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 

diviem gadiem. 
(3) Par dienesta apmaksas zīmēm tāpat uzskatāmi zīmoga vai spiedoga dienesta 

nospiedumi, ar kuriem tiek apliecināta nodevas nomaksa vai citas nomaksas. 
(4) Atkārtota agrāk jau pielietotas dienesta apmaksas zīmes izmantošana un 

zīmoga vai spiedoga nospieduma par dzēšanu likvidēšana no agrāk izmantotas 
dienesta apmaksas zīmes nav sodāma. 

239.§ Sagatavošanās naudas, vērtspapīru vai apmaksas zīmju viltošanai 

Ikviens, kurš ar nolūku padarīt par iespējamu sev vai citai personai kāda no 232., 
234., 237. vai 238.§ norādītā sodāmā nodarījuma izdarīšanu izgatavo līdzekli vai 
instrumentu, kas pēc savām īpašajām pazīmēm acīmredzami paredzēts tādam 
mērķim, hologrammu vai citu naudas sastāvdaļu, kas kalpo kā garantija pret īpaši 
aizsargājamu vērtspapīru vai dienesta apmaksas zīmju viltošanu, saņem no citas 
personas, iegādājas tās sev vai citai personai, nodod citai personai vai iegūst citādā 
veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(BGBI I 2001/19 redakcijā) 

240.§ Aktīva nožēlošana 
(1) Par kāda 232.-234. un 237.-239.§ paredzētā sodāma nodarījuma izdarīšanu 

nav sodāms tas, kurš labprātīgi 
1) atsakās no tajos paredzētās rīcības līdz tās pabeigšanai, 
2) iznīcina vai nodod attiecīgajām institūcijām (151.§ 3.daļa) viltotu vai falsificētu 

naudu, tādus pat vērtspapīrus vai apmaksas zīmes vai monētas ar samazinātu metāla 
saturu, kā arī viltošanai izmantojamās iekārtas (239.§), ja viņa rīcībā vēl ir tādi 
priekšmeti, un 

3) paziņojot attiecīgajām institūcijām vai citādā veidā novērš briesmas, ka viņa 
vai viņa līdzdalībnieku darbības rezultātā viltota vai falsificēta nauda vai tādi 
vērtspapīri tiek laisti apgrozībā vai tiek izmantoti kā īsti un neviltoti, bet monētas 
ar samazinātu metāla saturu - kā pilnvērtīgas, vai ka viltotas vai falsificētas apmaksas 
zīmes tiek realizētas kā īstas un neviltotas, ja vēl netika veikti pasākumi kāda no šo 
rezultātu sasniegšanai. 

(2) Nodarījuma izdarītājs tāpat nav sodāms, ja neeksistē l.daļā minētās briesmas 
vai tās novērstas bez viņa palīdzības, ja viņš, nezinot par to, tomēr cenšas labprātīgi 
un nopietni novērst tās. 

24L§ Ārvalstu nauda, vērtspapīri un apmaksas zīmes 
Šās sadaļas priekšraksti attiecas tāpat uz ārvalstu naudu, vērtspapīriem un 

apmaksas zīmēm, kā arī uz banknotēm un monētām, kas paredzētas kā likumīgs 
maksāšanas līdzeklis. 
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Četrpadsmitā sadaļa 
Valsts nodevība un citi valsts interešu apdraudējumi 

242.§ Valsts nodevība 

(1) Ikviens, kurš, pielietojot spēku vai spēka pielietošanas draudus, mēģina 
izmainīt Austrijas republikas vai kādas tās federālās Zemes konstitūciju vai atdalīt 
no Austrijas republikas tai piederošo teritoriju, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no desmit līdz divdesmit gadiem. 

(2) Uz nozieguma izdarīšanu vērsta darbība 1.daļas nozīmē saskatāmajai! tā 
mēģinājuma stadijā. 

243.§ Aktīva nožēlošana 

(1) Nodarījuma izdarītājs nav sodāms par valsts nodevību, ja viņš labprātīgi 
atsakās no nozieguma izdarīšanas vai novērš to, ja tajā piedalās vairāki cilvēki, vai 
ja viņš labprātīgi novērš seku iestāšanos. 

(2) Nozieguma izdarītājs tāpat nav sodāms, ja noziedzīgais nodarījums nav 
realizēts un noziedzīgais rezultāts nav iestājies bez viņa atbalsta, taču viņš, 
neapzinoties to, labprātīgi un nopietni cenšas likt šķēršļus noziedzīgā nodarījuma 
realizēšanai vai novērst noziedzīgo seku iestāšanos. 

244.§ Sagatavošanās valsts nodevībai 

(1) Ikviens, kurš vienojas ar citu personu par kopīgu valsts nodevības izdarīšanu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš sagatavo valsts nodevību citādā veidā un tādējādi 
rada vai būtiski palielina uz valsts nodevību vērstu darbību izdarīšanas draudus, vai 
kurš sagatavo valsts nodevību sadarbībā ar ārvalsti. 

245.§ Aktīva nožēlošana 

(1) Nozieguma izdarītājs nav sodāms par sagatavošanos valsts nodevībai, ja 
viņš labprātīgi atsakās no savas rīcības vai novērš valsts nodevību, ja tās sagatavošanā 
piedalās vairāki cilvēki. 

(2) 243.§ 2.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

246.S Valsti apdraudošas apvienības 

(1) Ikviens, kurš dibina apvienību, kuras mērķis, lai arī ne galvenais, ir graut 
neatkarību, konstitūcijā nostiprināto valsts formu vai Austrijas republikas vai kādas 
tās federālās Zemes konstitucionālās institūcijas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš ieņem vadošu lomu tādā apvienībā, vervē tai 
locekļus vai atbalsta to materiāli vai citādā būtiskā veidā. 

(3) Ikviens, kurš citādā veidā piedalās tādā apvienībā vai atbalsta to citādā veidā, 
nekā norādīts 2.daļā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

247.§ Aktīva nožēlošana 

Saskaņā ar 246.§ nav sodāms ikviens, kurš labprātīgi, pirms par viņa noziedzīgo 
darbību uzzinājušas attiecīgās institūcijas (I51.§ 3.daļa), informē tādu institūciju 
par visu, kas viņam zināms par apvienību un tās plāniem, bet līdz tam brīdim, kamēr 
šie plāni vēl tiek turēti noslēpumā. 
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248.§ Valsts un tās simbolu diskreditēšana 
(1) Ikviens, kurŠ ar naidu apvaino vai diskreditē Austrijas republiku vai kādu 

no tās federālajām Zemēm tādā veidā, ka nodarījums kļūst zināms plašai sabiedrībai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) Ikviens, kurš l.daļā norādītajā veidā ar naidu aizskar, apgāna vai citādā 
veidā diskreditē Austrijas republikas vai kādas tās federālās Zemes valsts karogu, 
kas izkārts oficiāla notikuma sakarā vai publiskā pasākumā, valsts suverenitātes 
simbolu, ko izmanto Austrijas republikas varas institūcijas, Austrijas republikas vai 
federālās Zemes himnu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

Piecpadsmitā sadaļa 
Valsts varas augstāko institūciju apdraudējums 

249.§ Vardarbība un bīstami draudi Federālajam prezidentam 
Ikviens, kurš, pielietojot spēku vai bīstamus draudus, mēģina (242.§ 2.daļa) 

atstādināt no amata Federālo prezidentu vai, pielietojot kādu no minētajiem 
līdzekļiem, mēģina piespiest viņu neizpildīt savas pilnvaras vispār vai traucēt to 
izpildīšanai, vai izpildīt tās noteiktā veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
no viena gada līdz desmit gadiem. 

250.§ Konstitucionālās pārstāvniecības institūcijas, valdības, 
Konstitucionālās tiesas, Zemes Augstākās administratīvās 
tiesas vai Augstākās tiesas piespiešana 

Ikviens, kurš, pielietojot spēku vai bīstamus draudus, mēģina (242.§ 2.daļa) 
piespiest Nacionālo padomi, Bundcsrāti, federālo sapulci, federālo valdību, Zemes 
parlamentu, Zemes valdību, Konstitucionālo tiesu, Zemes Augstāko administratīvo 
tiesu vai Augstāko tiesu neizpildīt savas pilnvaras vispār vai traucēt to izpildīšanai, 
vai izpildīt tās noteiktā veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada 
līdz desmit gadiem. 

251.§ Konstitucionālās pārstāvniecības institūcijas, valdības, 
Konstitucionālās tiesas, Zemes Augstākās administratīvās tiesas vai 
Augstākās tiesas locekļa vai Balsu skaitīšanas palātas prezidenta vai 
vi cep r ezi d e u t a p i es p ie š a n a 

Ikviens, kurš, pielietojot spēku vai bīstamus draudus, piespiež Nacionālās 
padomes, Bundesrates, federālās sapulces, federālās valdības, Zemes parlamenta, 
Zemes valdības, Konstitucionālās tiesas, Zemes Augstākās Administratīvās tiesas 
vai Augstākās tiesas locekli, Balsu skaitīšanas palātas prezidentu vai viceprezidentu 
neizpildīt savas pilnvaras vispār vai traucēt to pildīšanu, vai izpildīt tās noteiktā 
veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem, bet smagas piespiešanas gadījumā (106.§) - ar brīvības atņemšanu uz laiku 
no viena gada līdz desmit gadiem. 
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Sešpadsmitā sadaļa 
Dzimtenes nodevība 

252.§ Valsts noslēpuma tīša izpaušana 

(1) Ikviens, kurš valsts noslēpumu paziņo vai padara pieejamu ārvalstij, 
starptautiskai vai starpvalstu iestādei, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
viena gada līdz desmit gadiem. 

(2) Ikviens, kurš valsts noslēpumu paziņo vai padara pieejamu sabiedrībai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
Ja valsts noslēpums skar konstitūciju apdraudošus faktus (3.daļa), nodarījuma 
izdarītājs sodāms tikai gadījumā, ja viņš rīkojas ar nodomu nodarīt kaitējumu 
Austrijas republikai. Maldīgs priekšstats par konstitūciju apdraudošiem faktiem 
neatbrīvo izdarītāju no kriminālatbildības. 

(3) Par konstitūciju apdraudošiem faktiem uzskatāmi tādi, kuri pauž centienus 
konstitūcijā neparedzētā veidā likvidēt Austrijas republiku, iznīcināt tās neitralitāti, 
atcelt, ierobežot vai pārkāpt konstitūcijā garantētās tiesības. 

253.§ Valsts noslēpuma izpaušana 

(1) Ikviens, kurš, neskatoties uz viņam uzlikto īpašo tiesisko pienākumu glabāt 
noslēpumu, pie tam zinot, ka ziņas ir valsts noslēpums, pārkāpj šo pienākumu tādos 
apstākļos, kuros noslēpums kļūst zināms vai var kļūt pieejams ārvalstij, starptautiskai 
vai starpvalstu iestādei vai sabiedrībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
trim gadiem. 

(2) Ja valsts noslēpums skar konstitūciju apdraudošus faktus (252.§ 3.daļa), 
nodarījuma izdarītājs sodāms tikai tajā gadījumā, ja viņš rīkojas ar nodomu nodarīt 
kaitējumu Austrijas republikai. Maldīgs priekšstats par konstitūciju apdraudošiem 
faktiem neatbrīvo nodarījuma izdarītāju no kriminālatbildības. 

254.§ Valsts noslēpuma izspiegošana 

(1) Ikviens, kurš izspiego valsts noslēpumu ar nolūku paziņot to vai padarīt 
pieejamu ārvalstij, starptautiskai vai starpvalstu iestādei vai sabiedrībai un tādējādi 
nodarīt smagu kaitējumu Austrijas republikas aizsardzības spējām vai Austrijas 
republikas attiecībām ar ārvalsti, starptautisku vai starpvalstu iestādi, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Atbilstoši piemērojama 253.§ 2.daļa. 

255.§ Valsts noslēpuma jēdziens 

Ar valsts noslēpumu šīs sadaļas nozīmē tiek saprasti fakti, priekšmeti vai 
zināšanas, īpaši rakstveida materiāli, rasējumi, modeļi, formulas un paziņojumi 
par to, kas ir pieejams tikai ierobežotam personu lokam un jātur noslēpumā no 
ārvalstīm, starptautiskām un starpvalstu iestādēm, lai novērstu smaga kaitējuma 
draudus Austrijas republikas aizsardzības spējām vai Austrijas republikas attiecībām 
ar ārvalsti, starptautisku vai starpvalstu iestādi. 

256.§ Slepena spiegošana, kaitējot Austrijas republikai 

Ikviens, kurš, kaitējot Austrijas republikai, izveido slepenu spiegošanas centru 
vai veic spiegošanas darbības vai pastāvīgi uztur tādu spiegošanas centru, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 
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257.§ Ienaidnieka bruņoto spēku atbalstīšana 
(1) Austrijas pilsonis, kurš kara vai bruņota konflikta laikā, kurā piedalās 

Austrijas republika, iestājas ienaidnieka bruņoto spēku dienestā vai pielieto ieročus 
pret Austrijas republiku, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz 
desmit gadiem. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš kara vai bruņota konflikta laikā, kurā piedalās 
Austrijas republika, kara vai bruņota konflikta laikā, vai situācijā, kad draud tāda 
kara vai bruņota konflikta izcelšanās briesmas, rada priekšrocības ienaidnieka 
bruņotajiem spēkiem vai nodara kaitējumu Austrijas bruņotajiem spēkiem. Ārvalsts 
pilsoņi saskaņā ar šo priekšrakstu sodāmi tikai tajā gadījumā, ja viņi izdarījuši 
noziedzīgu nodarījumu, atrodoties Austrijas teritorijā. 

258.§ Ar spiegošanu saistīta pierādījumu viltošana un iznīcināšana 

(1) Ikviens, kurš izgatavo viltotu pierādīšanas līdzekli 
1) par Austrijas republikas vai kādas tās federālās Zemes tiesiskajām attiecībām 

ar ārvalsti, starptautisku vai starpvalstu iestādi vai 
2) par faktu, kuram ir nozīme Austrijas republikas vai kādas tās federālās Zemes 

attiecībām ar ārvalsti, starptautisku vai starpvalstu iestādi, vilto pierādīšanas līdzekli 
vai padara to par nederīgu, iznīcina, sabojā vai likvidē to un tādējādi kaitē Austrijas 
republikai vai kādai tās federālajai Zemei, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš izmanto tādu viltotu vai falsificētu pierādīšanas 
līdzekli un tādējādi nodara kaitējumu Austrijas republikai vai kādai tās federālajai 
Zemei. 

Septiņpadsmitā sadaļa 
Sodāmi nodarījumi pret bruņotajiem spēkiem 

259.§ Piedalīšanās bruņotos noziedzīgos nodarījumos 
Ikviens, kurš, nebūdams karavīrs, pamudina citu personu izdarīt darbību, kas 

sodāma tikai saskaņā ar Militāro krimināllikumu ar brīvības atņemšanu uz laiku, 
ilgāku par trim gadiem vai kādu Militārā krimināllikuma 16., 19. un 21.§ norādītu 
darbību vai citādā veidā sekmē šādas darbības izdarīšanu, sodāms ar brīvības atņem
šanu uz laiku līdz diviem gadiem, bet tas, kurš izdara saskaņā ar Militārā krimināl
likuma 18.§ sodāmu darbību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

260.§ Iepriekš nodomāta un prettiesiska aizsardzības līdzekļu un iekārtu 
iznīcināšana un bojāšana 

Ikviens, kurš, pārkāpjot uzņemtās saistības, neizgatavo vai kļūdaini izgatavo 
vai piegādā aizsardzības līdzekļus, iekārtas vai ierīces, kas tikai vai galvenokārt 
kalpo valsts aizsardzībai vai civiliedzīvotāju aizsardzībai pret kara briesmām, vai 
tam paredzētos izejmateriālus un tādējādi pakļauj nopietnām briesmām valsts 
aizsardzību, bruņoto spēku vai bruņoto spēku apakšvienības kaujas spējas vai 
civiliedzīvotāju aizsardzību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem, ja par noziedzīgo nodarījumu citā priekšrakstā nav 
paredzēts bargāks sods. 
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Astoņpadsmitā sadaļa 
Ar vēlēšanām un tautas nobalsošanu saistīti noziedzīgi nodarījumi 

261.§ Piemērošanas sfēra 

(1) Šīs sadaļas nosacījumi attiecināmi uz Federālā prezidenta vēlēšanām, 
vēlēšanām vispārēja rakstura pārstāvniecības institūcijās un likumīgu arodbiedrības 
apvienību pārstāvniecības institūcijās, kopienu izpildinstitūciju vispārējām un tiešām 
vēlēšanām, vēlēšanām Eiropas parlamentā, kā arī uz tautas nobalsošanu. 

(2) Vēlēšanām vai tautas nobalsošanai tiek pielīdzināta kandidātu izvirzīšanas 
vēlēšanām saraksta apstiprināšana un tautas iniciatīvas realizēšanas process. 

(B GBI11998/153 redakcijā) 

262.§ Kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības 

(1) Ikviens, kurš, pielietojot vardarbību vai bīstamus draudus, piespiež citu 
personu nepiedalīties vēlēšanās vai nebalsot vispār vai ievēlēt vai balsot noteiktā 
veidā vai liek šķēršļus viņam tajā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam 
gadam, bet, ja ir 106.§ norādītie nosacījumi, tiek noteikts tajā paredzētais sods. 

(2) Ikviens, kurš kavē citu personu realizēt savas vēlēšanu tiesības vai 
balsstiesības citādā veidā nekā piespiešana, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

263.§ Maldināšana vēlēšanās vai tautas nobalsošanā 

(1) Ikviens, kurš, maldinot par faktiem, ietekmē vai cenšas ietekmēt citu personu, 
lai tā, nododot balsi, kļūdītos savas gribas izpausmes saturā vai atdotu pret savu 
gribu nederīgu balsi, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem 
vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš, maldinot par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas norises 
apstākļiem, ietekmē vai cenšas ietekmēt, lai cita persona atturētos no balss 
nodošanas. 

264.§ Nepatiesu paziņojumu izplatīšana vēlēšanu vai tautas nobalsošanas 
laikā 

(1) Ikviens, kurš publiski laikā, kad pārliecinoši nevar tikt izplatīts pretējs 
viedoklis, izplata nepatiesus paziņojumus par apstākļiem, kas var atturēt no balss 
nodošanas personas, kurām ir vēlēšanu tiesības vai balsstiesības, vai pamudināt 
realizēt savas vēlēšanu tiesības vai balsstiesības noteiktā veidā, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudassodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš pie tam izmanto viltotu vai falsificētu dokumentu, lai viltus 
paziņojums liktos ticams, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

265.§ Kukuļošana vēlēšanu vai tautas nobalsošanas laikā 

(1) Ikviens, kurš piedāvā, apsola vai nodod atlīdzību personai, kurai ir vēlēšanu 
tiesības vai balsstiesības, par to, ka šī persona nebalsos vai nevēlēs vispār vai nebalsos 
vai nevēlēs noteiktā veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

(2) Tāpat sodāma persona, kurai ir vēlēšanu tiesības vai balsstiesības, kura 
pieprasa atlīdzību par to, ka viņa nebalsos vai nevēlēs vispār vai pieņem vai apsola 
pieņemt atlīdzību par to, ka viņa nebalsos vai nevēlēs noteiktā veidā. 
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266.§ Viltošana vēlēšanu vai tautas nobalsošanas laikā 
(1) Ikviens, kurš balso vai vēlē bez vēlēšanu tiesībām vai balsstiesībām vai dara 

to citas personas vārdā bez viņas uzdevuma vai pretrunā ar viņas uzdevumu vai 
citādā nepieļaujamā veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ikviens, kurš vilto vēlēšanu vai tautas nobalsošanas rezultātus, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

267.§ Velēšanu vai tautas nobalsošanas norises kavēšana 
Ikviens, kurš, pielietojot spēku vai bīstamus draudus, kavē vai apzināti traucē 

vēlēšanu vai tautas nobalsošanas norisi vai to rezultātu noteikšanu vai pasludināšanu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

268.§ Vēlēšanu vai lautas nobalsošanas noslēpuma pārkāpšana 
Ikviens, kurš pārkāpj priekšrakstus, kas kalpo vēlēšanu vai tautas nobalsošanas 

noslēpuma aizsardzībai, ar nolūku iegūt sev vai citai personai ziņas par to, kā tieši 
kāds vēlējis vai balsojis, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem 
vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

Deviņpadsmitā sadaļa 
Noziedzīgi nodarījumi pret valsts varu 

269.§ Pretošanās valsts varai 
(1) Ikviens, kurš ar spēku vai spēka pielietošanas draudiem kavē varas institūciju 

veikt tās dienesta pienākumos ietilpstošo darbību un kurš, pielietojot spēku vai 
bīstamus draudus, kavē ierēdni veikt darbības, pildot savus dienesta pienākumus, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, bet smagas piespiešanas 
gadījumā (106.§) - ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
1.adiem. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš ar spēku vai spēka pielietošanas draudiem piespiež 
varas institūciju veikt attiecīgā veidā tās dienesta pienākumos ietilpstošu darbību, 
vai ar spēku vai bīstamiem draudiem piespiež ierēdni izdarīt noteiktā veidā viņa 
dienesta pienākumos ietilpstošās darbības. 

(3) Par dienesta pienākumos ietilpstošu darbību 1. un 2.daļas nozīmē uzskatāma 
tikai tāda darbība, ar kuru ierēdnis kā valsts pārvaldes vai jurisdikcijas institūcija 
realizē izpildvaru vai piespiedu varu. 

(4) Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav sodāms saskaņā ar l.daļu, ja varas 
institūcija vai ierēdnis nav tiesīgs veikt tādas darbības, pildot savus dienesta 
pienākumus, vai ja dienesta pienākumu pildīšanas laikā veiktās darbības pārkāpj 
krimināltiesiskos priekšrakstus. 

270.§ Uzbrukums ierēdnim ar spēka pielietošanu 
(1) Ikviens, kurš, pielietojot fizisku vardarbību, uzbrūk ierēdnim no tā dienesta 

pienākumiem izrietošu darbību pildīšanas laikā (269.§ 3.daļa), sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) 269.§ 4.daļa piemērojama atbilstoši. 
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271.§ Mantas aresta pārkāpšana 

(1) Ikviens, kurš iznīcina, sabojā, izkomplektē, padara par nederīgu vai pilnīgi 
vai daļēji izņem no mantas aresta lietu, kurai administratīvā kārtā uzlikts arests vai 
kura paredzēta konfiskācijai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) 269.§ 4.daļa piemērojama atbilstoši. 
(3) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi, pirms varas institūcijas 

(151.§ 3.dala) uzzinājušas par viņa noziedzīgo nodarījumu, atgriež no mantas aresta 
izņemto lietu. 

272.§ Zīmoga nelikumīga noņemšana vai sabojāšana 

(1) Ikviens, kurš sabojā vai noņem zīmogu, ko ierēdnis uzlicis savu pienākumu 
pildīšanas laikā, lai no apzīmogotas glabātavas vai no aresta izņemtu lietu vai uzliktu 
uz tās citu zīmogu, un kurš pilnīgi vai daļēji padara par nederīgu iepriekšējo zīmoga 
nospiedumu, izmantojot tādu zīmogu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) 269.§ 4.daļa piemērojama atbilstoši. 
(3) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi, pirms varas institūcijas 

(151 .§ 3.daļa) uzzinājušas par viņa noziedzīgo nodarījumu, veic darbības, lai atgrieztu 
lietu slēdzamā glabātavā vai arestā, nenodarot būtisku kaitējumu piemēro-jamo 
līdzekļu mērķiem. 

273.§ Oficiālu paziņojumu traucēšana 

(1) Ikviens, kurš iznīcina, sabojā, novērš, izmaina vai padara par pilnīgi vai 
daļēji nesaprotamu rakstveida dokumenta saturu, par kuru viņam ir zināms (5.§ 
3.daļa), ka varas institūcija to bija izkārusi vai izstādījusi, lai publiski ar to 
iepazīstinātu, tādējādi neļaujot ar to iepazīties vai kaitējot tam, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) 269.§ 4.dala piemērojama atbilstoši. 
(3) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi, pirms varas institūcijas 

(151.§ 3.daļa) uzzinājušas par viņa noziedzīgo nodarījumu, veic darbības, lai šādas 
iepazīstināšanas mērķis tiktu sasniegts bez būtiska kaitējuma nodarīšanas. 

Divdesmitā sadaļa 
Noziedzīgi nodarījumi pret sabiedrisko mieru 

274.§ Ar personu grupas vardarbīgām darbībām saistīta sabiedriskās kārtības 
traucēšana 

(1) Ikviens, kurš apzināti piedalās personu grupas saietā, kas vērsts uz to, lai tā 
ietekmē izdarītu smagu slepkavību (75.§), slepkavību (76.§), nodarītu smagu miesas 
bojājumu (83.-87.§) vai smagu lietu bojāšanu (126.§), un ja tāds vardarbīgs 
nodarījums tiek izdarīts, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(2) Ikviens, kurš piedalās saietā kā vadītājs vai, būdams līdzdalībnieks, izdara 
kādu no l.daļā norādītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem vai atbalsta to izdarīšanu 
(12.§), sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(3) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi atstāj šo saietu vai 
neatlaidīgi cenšas to izdarīt, pirms tas novedīs līdz vardarbīgu darbību izdarīšanai, 
izņemot gadījumus, kad viņš piedalījies saietā kā vadītājs. 
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275.§ Sabiedriskā miera traucēšana, draudot izdarīt vispārbīstamu 
noziegumu 

(1) Ikviens, kurš izraisa iedzīvotāju vai daudzu personu bailes un nemieru, 
piedraudot ar dzīvības, veselības, ķermeniskā veseluma, brīvības vai mantas 
apdraudējumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Ja noziedzīgais nodarījums izraisījis 
1) smagu vai ilgstošu sabiedriskās dzīves traucējumu, 
2) smagu ekonomiskās dzīves traucējumu vai 
3) viena cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus (84.§ l.daļa) daudziem 

cilvēkiem vai nodarījuma rezultātā daudzi cilvēki nokļuva grūtā stāvoklī, nodarījuma 
izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 

(3) Taču, ja nodarījums izraisījis daudzu cilvēku nāvi, nodarījuma izdarītājs 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(BGBII2001 Nr. 130 redakcijā) 

276.§ Nepatiesu baumu izplatīšana, kas var izraisīt iedzīvotāju nemieru 

(1) Ikviens, kurš iepriekš nodomāti izplata ziņas, par kurām viņš zina (5.§ 3.daļa), 
ka tās ir nepatiesas un ka to izplatīšana var izraisīt daudzu personu satraukumu un 
tādējādi apdraudēt sabiedrisko kārtību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(2) Ja noziedzīgais nodarījums izraisījis 
1) smčigu vai ilgstošu sabiedriskās dzīves traucējumu, 
2) smagu ekonomiskās dzīves traucējumu vai 
3) viena cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus (84.§ l.rindkopa) daudziem 

cilvēkiem vai nodarījuma rezultātā daudzi cilvēki nokļuvuši grūtā stāvoklī, 
nodarījuma izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(3) Taču, ja nodarījums izraisījis daudzu cilvēku nāvi, nodarījuma izdarītājs 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. 

(BGBI 12001 Nr. 130 redakcijā) 

277.§ Noziedzīga vienošanās 
(1) Ikviens, kurš vienojas ar citu personu izdarīt smagu slepkavību (75.§), 

nolaupīšanu šantāžas nolūkā (102.§), nodošanu ārvalstij (103.§), vergu tirdzniecību 
(104.§), laupīšanu (142.§), vispārbīstamus nodarījumus, kas paredzēti 169., 171., 
173., 176., 185. vai 186.§, cilvēku tirdzniecību (217.§) vai nodarījumus, kas sodāmi 
saskaņā ar Likuma par narkotiskajiem līdzekļiem 28.§ 2.-5.daļu vai 31.§ 2.daļu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi, paziņojot attiecīgajai 
institūcijai (151.§ 3.daļa) vai personām, pret kurām vērsts noziedzīgs nodarījums, 
vai citādā veidā kavē iepriekš nodomāta noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Ja 
noziedzīgais nodarījums netiek izdarīts ari bez nodarījuma izdarītāja iejaukšanās, 
viņš nav sodāms, ja, nezinot par to, labprātīgi un uzstājīgi cenšas likt šķēršļus šā 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai. 

(BGBI 119971112 redakcijā) 
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278.§ Noziedzīga apvienība 

(1) Ikviens, kurš dibina noziedzīgu apvienību vai piedalās tādā apvienībā kā 
apvienības loceklis, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Noziedzīga apvienība - vairāk nekā divu personu apvienošanās, kas tiek 
nodibināta ilgākam laikam un vērsta uz to, lai viens vai vairāki apvienības locekļi 
izdarītu vienu vai vairākus noziegumus, citus nozīmīgus vardarbīgus noziedzīgus 
nodarījumus, kas vērsti pret veselību un dzīvību, nozīmīgu lielu bojāšanu, zādzību 
vai krāpšanu vai saskaņā ar 165., 177.b, 233.-239., 304. vai 307.§ vai saskaņā ar 
Likuma par ārvalsts pilsoņiem 104. vai 105.§ sodāmos nodarījumus. 

(3) Ikviens, kurš, būdams noziedzīgas apvienības loceklis, piedalās šajā 
noziedzīgajā apvienībā, izdara tās noziedzīgajā virzībā ietvertos sodāmos 
nodarījumus vai apzināti piedalās tās darbībā, sniedzot informāciju vai mantiskā 
stāvokļa novērtējumu, vai citādā veidā, tādējādi atbalstot noziedzīgo apvienību vai 
tās sodāmos noziedzīgos nodarījumus. 

(4) Ja apvienība nav izdarījusi nevienu no plānotajiem sodāmajiem nodarīju
miem, neviens apvienības loceklis nav sodāms, ja apvienība labprātīgi likvidējas 
pati vai tās uzvedība citādā veidā liecina par to, ka tā labprātīgi atsakās no saviem 
nodomiem. Turpmāk nav sodāms par noziedzīgas apvienības organizēšanu ikviens, 
kurš labprātīgi izstājas no apvienības, pirms licis izdarīts plānotais noziedzīgais 
nodarījums vai tā mēģinājums; ikviens, kurš piedalījies apvienībā kā tās vadītājs, 
nav sodāms tikai tad, ja viņš labprātīgi paziņo attiecīgajām institūcijām (151.§ 3.daļa) 
vai citādā veidā sekmē no šīs apvienības izrietošo briesmu novēršanu. 

(BGBII2000/34 un 2002 Nr. 134 redakcijā) 

278.a§ Noziedzīga organizācija 

(1) Ikviens, kurš, būdams noziedzīgas apvienības loceklis, piedalās šajā 
noziedzīgajā apvienībā, izdara tās noziedzīgajā virzībā ietvertos sodāmos noziedzīgos 
nodarījumus vai apzināti piedalās tās darbībā, sniedzot informāciju vai mantiskā 
stāvokļa novērtējumu vai citādā veidā, tādējādi atbalstot apvienību vai tās sodāmos 
noziedzīgos nodarījumus, 

1) lai arī ne vienīgi tikai vērsts uz pastāvīgu un plānveidīgu smagu noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanu, kas apdraud dzīvību, ķermenisku neaizskaramību, brīvību 
vai mantu, vai smagu noziegumu izdarīšanu cilvēku seksuālās ekspluatācijas sfērā, 
saistībā ar kaujas līdzekļu, kodolmatcriālu un radioaktīvo vielu, bīstamu atkritumu 
pārvadāšanu vai aizliegtu apriti, naudas viltošanu vai ar narkotiskajiem līdzekļiem, 

2) cenšas tā rezultātā ievērojami gūt ievērojamu labumu vai būtiski ietekmēt 
politiku vai ekonomiku, vai 

3) cenšas korumpēt citas personas vai iebiedēt tās vai īpašā veidā norobežot 
sevi no kriminālvajāšanas līdzekļu piemērošanas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 278.§ 4.daļa piemērojama atbilstoši. 

(BGBI 12002 Nr. 134 redakcijā) 

278.b§ Teroristiska apvienība 

(1) Ikviens, kurš vada teroristisku apvienību (3.daļa), ir sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem. Ikviens, kurš vada teroristisku 
apvienību, kas aprobežojas ar draudiem izdarīt teroristiskus nodarījumus (278.c§ 
l.daļa), sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
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(2) Ikviens, kurš piedalās teroristiskā apvienībā kā tās loceklis (278.§ 3.daļa), 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(3) Teroristiska apvienība - vairāk nekā divu personu apvienība, kas radīta 
ilgākam laikam un vērsta uz to, lai viens vai vairāki apvienības locekļi izdarītu vienu 
vai vairākus teroristiskus nodarījumus (278.c§). 

(BGBI 12002 Nr 134 redakcijā) 

278.c§ Teroristiski noziegumi 

(1) Teroristiski nodarījumi ir: 
1) slepkavība (75.§), 
2) miesas bojājumi saskaņā ar 84.-87.§, 
3) nolaupīšana šantāžas nolūkā (102.§), 
4) smaga piespiešana (106.§), 
5) bīstami draudi saskaņā ar 107.§ 2.daļu, 
6) mantas bojāšana (126.§) un datu bojāšana (126.a§), ja tā rezultātā var tikt 

apdraudēta cita cilvēka dzīvība vai svešs īpašums lielā apmērā, 
7) vispārējas briesmas izraisoši tīši nodarījumi (169., 171., 173., 175., 176., 177.a, 

177.b, 178.§) vai tīša kaitējuma nodarīšana apkārtējai videi (180.§), 
8) gaisa pirātisms (185.§), 
9) tīši draudi gaisa satiksmes drošībai (186.§) vai 
10) saskaņā ar 1996.gada Likuma par ieroču glabāšanu 50.§ un Likuma par 

militārajiem materiāliem 7.§ sodāmie nodarījumi, ja nodarījums ir spējīgs izraisīt 
smagu vai ilgstošu sabiedriskās dzīves traucējumu vai smagu kaitējumu ekonomis
kajai dzīvei un tiek izdarīts ar nolūku nopietni iebiedēt iedzīvotājus, piespiest 
sabiedriskas iestādes vai starptautiskas organizācijas veikt darbību, pieļaut to vai 
atturēties no darbības vai ar nolūku nopietni graut vai iznīcināt valsts vai starptau
tiskas organizācijas politiskās, konstitucionāli tiesiskās, ekonomiskās vai sociālās 
pamatstruktūras. 

(2) Ikviens, kurš izdara teroristisku noziegumu 1.daļas nozīmē, sodāms saskaņā 
ar likumu, kas piemērojams par šajā daļā norādīto nodarījumu, pie tam ar attiecīgo 
likumu paredzētā soda robeža tiek palielināta uz pusi, taču ne vairāk kā līdz divdesmit 
gadiem. 

(3) Nodarījums nav uzskatāms par teroristisku noziegumu, ja tas ir vērsts uz 
demokrātisku un tiesisku valsts attiecību nodibināšanu vai atjaunošanu vai 
cilvēktiesību realizēšanu vai saglabāšanu. 

(BGBI 12002 Nr. 134 redakcijā) 

278.d§ Terorisma finansēšana 

(1) Ikviens, kurš nodod vai vāc materiālas vērtības ar nodomu, ka tās, kaut arī 
daļēji, tiks izmantotas, lai izdarītu 

1) gaisa pirātismu (185.§) vai radītu apzinātus draudus gaisa satiksmes drošībai 
(186.§), 

2) nolaupīšanu šantāžas nolūkā (102.§) vai šantāžas draudus, 
3) personas, kas bauda starptautisko aizsardzību, dzīvības, veselības vai brīvības 

apdraudējumu, vai vardarbīgu uzbrukumu, kas spējīgs apdraudēt šādas personas 
veselību, dzīvību vai brīvību, šādas personas mājoklim, dienesta telpām vai trans-
port-līdzeklim vai tādā veidā apdraudēt viņu, 
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4) tīšlis draudus pielietot kodolenerģiju vai jonizējošo starojumu (171.§), radīt 
tāda starojuma, neatļautas rīcības ar kodolmatcriāliem vai radioaktīvajām vielām 
draudus (177.b§), citu sodāmu nodarījumu, lai iegūtu kodolmateriālus vai 
radioaktīvas vielas, nolaupītu kodolmateriālus vai radioaktīvas vielas ar nolūku 
piespiest personu veikt darbību, pieļaut to vai atturēties no darbības, 

5) būtisku tādas personas dzīvības vai veselības apdraudējumu, kura atrodas 
starptautiskās civilās aviācijas lidojumiem paredzētā lidostā, tādas lidostas vai tur 
esošā gaisa transporta iznīcināšanu vai nopietnu bojāšanu vai lidostas dienestu darba 
apturēšanu (pārtraukšanu), ja nodarījums izdarīts, pielietojot ieročus vai citus 
līdzekļus, un ir spējīgs apdraudēt drošību lidostā, 

6) sodāmu nodarījumu, kas tiek izdarīts, izmantojot 185. un 186.§ norādīto 
metodi pret kuģi vai nostiprinātu platformu, personu, kura atrodas uz kuģa vai 
nostiprinātas platformas, kuģa kravu vai iekārtu, kas nodrošina kuģošanu, 

7) sprāgstvielu vai citu nāvējošu iekārtu nogādāšanu sabiedriskā vietā, valsts 
vai sabiedriskajās iestādēs, sabiedriskajā transporta sistēmā vai nodrošināšanas 
iestādē, vai tāda līdzekļa izmantošanu ar nolūku izraisīt cilvēka nāvi vai smagus 
miesas bojājumus vai plašu vietas, iestādes vai sistēmas sagraušanu, ja sagraušana 
spējīga izraisīt ievērojamu ekonomisku zaudējumu, 

8) sodāmu nodarījumu, kam jāizraisa civiliedzīvotāja vai tādas personas, kura 
bruņotajā konflikta laikā aktīvi nepiedalās kara darbībās, nāve vai jānodara tai smagi 
miesas bojājumi, ja šis nodarījums vērsts uz to, lai iebiedētu iedzīvotāju grupu vai 
piespiestu valdību vai starptautisku organizāciju veikt darbību vai atturēties no tās, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
Taču pēc veida un apmēra sods nevar būt smagāks nekā Likumā par nodarījuma 
finansēšanu paredzētais. 

(2) Nodarījums izdarītājs nav sodāms saskaņā ar l.daļu, ja nodarījums ir sodāms 
bargāk saskaņā ar citiem priekšrakstiem. 

279.§ Bruņoti formējumi 

(1) Ikviens, kurš nelikumīgi organizē bruņotu apvienību vai apvienību, kas 
paredzēta apbruņošanai, vai apbruņo jau esošu apvienību, ieņemot vadošu lomu 
šajā apvienībā, vervē lai locekļus, uzņem vai apmāca tos militārai darbībai vai citādā 
veidā gatavo militārām darbībām, vai apgādā apvienību ar kaujas līdzekļiem, 
transportlīdzekļiem vai sakaru līdzekļiem, vai atbalsta to ar finanšu līdzekļiem vai 
citādā būtiskā veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi, pirms varas institūcijas 
(151.§ 3.daļa) uzzinājušas par viņa noziedzīgo nodarījumu, paziņo attiecīgajām 
institūcijām visu, kas viņam zināms par apvienību un tās plāniem līdz tam laikam, 
kamēr šie fakti vēl nav zināmi. 

280.§ Kaujas līdzekļu uzkrāšana 

(1) Ikviens, kurš iegādājas, glabā vai nodod citai personai ieroci, munīciju vai 
citus kaujas līdzekļus, lai apbruņotu lielu cilvēku skaitu kara darbību veikšanai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi, pirms varas institūcijas (151.§ 
3.daļa) uzzinājušas par viņa noziedzīgo nodarījumu, uz ilgu laiku padara kaujas līdzekļus 
nelietojamus, nodod tos varas institūcijām vai rada iespēju arestēt šos kaujas līdzeklus. 

(BCBII 1997/¡2 redakcijā) 

Sevišķā daļa 

281.§ Uzkūdīšana neievērot likumus 
Ikviens, kurš iespiestā izdevumā, pa radio vai kādā citādā veidā, tādējādi, ka tas 

kļūst pieejams plašai sabiedrībai, uzkūda uz vispārēju nepaklausību likumam, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

282.§ Uzkūdīšana uz sodāmu nodarījumu izdarīšanu un sodāmu darbību 
atbalstīšana 

(1) Ikviens, kurš iespiestā izdevumā, pa radio vai kādā citādā veidā, tādējādi, 
ka tas kļūst pieejams plašai sabiedrībai, uzkūda uz sodāmu nodarījumu izdarīšanu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, ja viņš kā šā nodarījuma 
līdzdalībnieks (12.§) nav sodāms bargāk. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš 1 .daļā norādītajā veidā atzīst par labu izdarītu iepriekš 
nodomātu nodarījumu, par ko draud brīvības atņemšana uz laiku, kas pārsniedz 
vienu gadu, veidā, kas var izraisīt sašutumu vispārējā tiesiskajā apziņā vai pamudināt 
uz šāda nodarījuma izdarīšanu. 

283.§ Iedzīvotāju grupu sanaklošana 
(1) Ikviens, kurš publiski aicina tādā veidā, kas var apdraudēt sabiedrisko kārtību, 

uz naidīgas darbības izdarīšanu pret baznīcu vai pret Austrijas teritorijā atrodošos 
reliģisku apvienību, vai pret noteiktu iedzīvotāju grupu piederību tādai baznīcai 
vai reliģiskai apvienībai, pret rasi, tautu, tautību vai valsti, vai uzkūda uz šādu 
darbību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(2) 'lāpāt sodāms tas, kurš publiski uzrīda l.daļā norādītajām grupām vai apvaino 
tās veidā, kas aizvaino cilvēcisko pašcieņu, vai vēlas diskreditēt tās. 

(BCBI 1987/605 un 1996/762 redakcijā) 

284.8 Sapulces izjaukšana 
Ikviens, kurš, pielietojot spēku vai spēka pielietošanas draudus, traucē vai izjauc 

neaizliegtu sapulci, demonstrāciju vai mītiņu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz vienam gadam. 

285.§ Šķēršļu likšana sapulcei vai tās norises traucēšana 
Ikviens, kurš liek šķēršļus vai būtiski traucē neaizliegtas sapulces norisei tādējādi, ka 
1) padara par nepieejamu tās norises vietu, 
2) liek šķēršļus tam, lai persona, kura ir tiesīga piedalīties tādā sapulcē, nevarētu 

tajā ierasties vai apgrūtina viņas ierašanos vai padara par neiespējamu personas 
piedalīšanos tādā sapulcē sakarā ar smagiem apstākļiem vai apgrūtina tādu 
piedalīšanos, 

3) nelikumīgi iekļūst sapulcē vai 
4) neļauj personai, kurai jāvada sapulce vai jānodrošina kārtība tajā, pildīt savu 

pienākumu vai būtiski pārkāpj priekšrakstus par sapulces norises kārtību, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm. 

286.§ Sodāma nodarījuma pieļaušana 
(I) Ikviens, kurš pieļauj bezdarbību ar nolūku, lai tiktu izdarīts tīšs sodāms 

nodarījums, neliek šķēršļus jau uzsākta vai tieši gatavota nodarījuma realizēšanai 
vai gadījumos, kad paziņošana varai (151.§ 3.daļa) vai personai, pret kuru vērsts šis 
nodarījums, ļautu novērst tā izdarīšanu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
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diviem gadiem, ja bijis izdarīts vismaz sodāma nodarījuma mēģinājums, un par tā 
izdarīšanu paredzēts sods brīvības atņemšanas veidā uz laiku, ilgāku par vienu gadu. 
Taču sods pēc sava veida un apmēra nedrīkst būt bargāks par to, kādu paredz Likums 
par nozieguma nenovēršami. 

(2) Nozieguma izdarītājs nav sodāms saskaņā ar l.daļu, ja viņš 
1) nevar viegli novērst sodāmu nodarījumu vai paziņot par tā izdarīšanu, 

nepakļaujot sevi vai savu tuvu radinieku nopietna kaitējuma nodarīšanas briesmām, 
2) uzzinājis par sodāma nodarījuma izdarīšanu tikai no paziņojuma, kas viņam 

tika uzticēts grēksūdzes laikā, vai 
3) sodāma nodarījuma novēršanas vai paziņošanas par tā izdarīšanu gadījumā 

pārkāptu ar likumu atzīto saistību glabāt noslēpumu un pienākuma glabāt 
noslēpumu pārkāpšanas sekas būtu ievērojami smagākas nekā nelabvēlīgās sekas, 
kuras izraisījusi sodāma nodarījuma nenovēršami vai nepaziņošana par to. 

287.§ Sodāma nodarījuma izdarīšana pilnīgā reibuma stāvoklī 

(1) Ikviens, kurš, kaut arī aiz neuzmanības, alkohola vai citu apreibinošu vielu 
lietošanas rezultātā novedis sevi pilnīga apreibuma stāvoklī, kas izslēdz pieskaitā
mību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu 
līdz 360 dienas likmēm, ja viņš tādā stāvoklī izdara noziedzīgu nodarījumu, kas 
tiklu uzskatīts par noziegumu vai kriminālpārkāpumu, ja vien šī persona neatrastos 
tādā stāvoklī. Taču sods pēc sava veida un apmēra nevar būt bargāks nekā tas, kādu 
likums paredz par šo nodarījumu, ja tas nebūtu izdarīts pilnīga apreibuma stāvoklī. 

(2) Nodarījuma izdarītājs tiek vajāts kriminālā kārtā tikai pēc pieprasījuma, 
sūdzības vai pilnvarojuma, ja pilnīga apreibuma stāvoklī izdarītais noziedzīgais noda
rījums ir vajājams kriminālā kārtā tikai pēc pieprasījuma, sūdzības vai pilnvarojuma. 

Divdesmit pirmā sadaļa 

Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju 

288.§ Nepatiesu liecību došana tiesā 

(1) Ikviens, kurš dod nepatiesas liecības tiesā, tiekot pratināts lietā kā liecinieks, 
kaut arī viņš nav puse lietā, taču ir persona, kurai ir zināma informācija, vai, būdams 
eksperts, sniedz tiesai nepareizas ziņas par apskati vai nepareizu eksperta atzinumu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Ikviens, kurš nodevis zvērestu, dod tiesā nepatiesas liecības (l.daļa) vai 
apstiprina tās ar zvērestu vai nepatiesi dod citu likumā paredzētu zvērestu, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Zvērestam 
tiek pielīdzināta atsaukšanās uz iepriekš doto zvērestu, bet personām, kuras atbrīvotas 
no pienākuma dot zvērestu, zvērestam tiek pielīdzināts tam līdzvērtīgs apgalvojums. 

(3) Saskaņā ar 1. un 2.daļu sodāms arī tas, kurš izdara kādu no tur minētajām 
darbībām procesā, sniedzot liecības komitejai, kas izveidota saskaņā ar Federālā 
likuma par Konstitucionālo tiesu 53.pantu tā 1929.gada redakcijā, vai federācijas. 
Zemes vai kopienas disciplinārajai institūcijai. 

289.§ Nepatiesu liecību došana administratīvajām institūcijām 

Ikviens, kurš, būdams liecinieks un tiekot pratināts lietā, dod nepatiesas liecības 
administratīvajai institūcijai vai, būdams eksperts, sniedz nepatiesus apskates datus 
vai dod nepareizu ekspertīzes atzinumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
vienam gadam. 

Sevišķa daļa 

290.§ Liecību došana galējās nepieciešamības stāvokli 
(1) Ikviens, kurš dod nepatiesas liecības (288., 289.§). lai novērstu savu vai sava 

radinieka negodu vai kriminālvajāšanas briesmas, vai tiešu un būtisku materiālo 
Zaudējumu, nav sodāms, ja viņš bijis atbrīvots vai varējis tikt atbrīvots no pienākuma 
sniegt liecības un ja viņš 

1) nezināja, ka tas ir bijis noziedzīgs nodarījums, 

2) nepaziņoja par atbrīvošanas pamatu, lai novērstu iepriekš minētās, no liecību 

došanas izrietošās sekas vai 
3) bija aizturēts par prettiesisku nodarījumu liecību došanai. 
(l.a) Nodarījuma izdarītājs nav sodāms saskaņā ar 288.§3.daļu, ja attiecīgā komiteja 

saskaņā ar Federālā likuma par Konstitucionālo liesu 53.pantu pret viņu veic izmeklē
šanu, un viņš devis nepatiesas liecības, lai izvairītos no kriminālvajāšanas draudiem. 

(2) Tiek saglabāta ar laulību pamatotā radniecība, pat ja laulība tikusi šķirta. 
(3) Ja ir l.daļā paredzētie nosacījumi, noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tomēr 

ir sodāms, ja no viņa tiek prasītas patiesas liecības, it īpaši ņemot vērā viņa nepatiesās 
liecības, kuru rezultātā var iestāties nelabvēlīgas sekas citai personai. 

(BGBI119971131 redakcijā) 

291.§ Aktīva nožēlošana 
Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav sodāms saskaņā ar 288. un 289.§ par 

sodāma nodarījuma izdarīšanu, ja viņš labo savas nepatiesās liecības līdz viņa 
pratināšanas pabeigšanai. 

292.§ Nepareizu pierādījumu iesniegšana 
(1) Ikviens, kurš, maldinot par faktiem, pamudina citu personu labticīgi dot tiesai 

nepatiesas liecības (288.§), sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 
(2) Ikviens, kurš, rīkojoties l.daļā norādītajā veidā, panāk, ka kāds, būdams 

labticīgi maldināts, dod nepatiesas liecības administratīvajai institūcijai (289.§), 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

292.a§ Nepareiza mantas apraksta iesniegšana 
Ikviens, kurš iesniedz tiesai vai institūcijai, kas izpilda sodu, nepatiesu vai nepilnu 

mantas aprakstu (Tiesas lēmumu piespiedu izpildes kārtības 47.§, Nolikuma par 
konkursa lietvedību 100.§ vai Nolikuma par kompensāciju 38.§) un tādējādi kaitē 
kreditora prasību apmierināšanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem 
mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

(Ieviesis BGBI 19911628) 

292.b§ Aktīva nožēlošana 
Nav sodāms par nepareiza mantas apraksta iesniegšanu (292.a§) tas, kurš 

labprātīgi un pirms attiecīgās institūcijas (151.§ 3.daļa) uzzinājušas par noziedzīgo 
nodarījumu, labo nepareizās ziņas vai papildina nepietiekamās ziņas, ja tas neatliks 
kreditora prasību apmierināšanu vai nesamazinās viņa prasījumu. 

293.§ Pierādījumu viltošana 
(1) Ikviens, kurš izgatavo nepatiesu pierādījumu vai vilto patiesu pierādījumu, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, ja viņš rīkojas ar nolūku, 
ka šis pierādīšanas līdzeklis tiks izmantots tiesas vai administratīvajā procesā, ja 
šāds nodarījums nav sodāms saskaņā ar 223., 224., 225. vai 230.§. 
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(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš tiesas vai administratīvajā procesā izmanto 
nepatiesu vai viltotu pierādījumu. 

294.§ Aktīva nožēlošana 

(1) Par pierādīšanas līdzekļu viltošanu (293.§) nav sodāms tas, kurš labprātīgi 
atsakās no nepatiesu vai viltotu pierādīšanas līdzekļu izmantošanas procesā vai 
novērš vai likvidē izmaiņas pierādīšanas līdzeklī, kas varētu maldināt, līdz tā 
izmantošanai procesā. 

(2) Ja tādas izmantošanas briesmas netika novērstas vai tās tika novērstas bez 
noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbalsta, persona nav sodāma, ja viņa, nezinot 
par to, labprātīgi un neatlaidīgi cenšas novērst šīs briesmas. 

295.§ Pierādīšanas līdzekļa iznīcināšana 

Ikviens, kurš iznīcina, sabojā vai slēpj pierādīšanas līdzekli, kas paredzēts 
izmantošanai tiesas vai administratīvajā procesā un ar kuru viņš nedrīkst rīkoties 
vispār vai nedrīkst rīkoties vienpersoniski, ja viņš rīkojas ar nolūku novērst, lai šis 
pierādīšanas līdzeklis tiktu izmantots procesā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz vienam gadam, ja šis nodarījums nav sodāms saskaņā ar 229. vai 230.§. 

296.§ Aktīva nožēlošana 

Par pierādījumu iznīcināšanu (295.§) nav sodāms tas, kurš labprātīgi iesniedz 
tiesai vai administratīvajai institūcijai pierādīšanas līdzekli tad, kad to vēl var ņemt 
vērā, taisot attiecīgo lēmumu. 

297.§ Neslavas celšana 

(1) Ikviens, kurš pakļauj citu personu briesmām tikt oficiāli vajātai tādējādi, ka 
viņš, pildot savu dienestu vai pārkāpjot dienesta vai profesionālos pienākumus, bez 
pamata tur viņu aizdomās par sodāma nodarījuma izdarīšanu, ja viņš zina (5.§ 
3.daļa), ka aizdomas ir nepatiesas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam 
gadam, bet, ja par nodarījumu, kura izdarīšanā persona tiek nepamatoti apvainota, 
draud brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par vienu gadu - ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi novērš oficiālas vajāšanas 
briesmas, pirms attiecīgās institūcijas kaut ko veikušas aizdomās turamās personas 
vajāšanai. 

298.§ Viltus ziņojums par sodāma nodarījuma izdarīšanu 

(1) Ikviens, kurš apzināti sniedz nepatiesu ziņojumu attiecīgajai institūcijai (I51.§ 
3.daļa) vai ierēdnim, kurš tiesīgs pieņemt liecības, par sodāma nodarījuma izdarīšanu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu 
līdz 360 dienas likmēm, ja viņa nodarījums nav sodāms saskaņā ar 297.§ l.daļu. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi veic pasākumus, lai viņa 
nodarījums neizraisītu oficiālu vajāšanu. 

299.§ Slēpšana 

(1) Ikviens, kurš iepriekš nodomāti, pilnīgi vai daļēji slēpj no vajāšanas vai no 
soda vai preventīvā līdzekļa izpildīšanas citu personu, kura izdarījusi sodāmu nodarī
jumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas 
sodu līdz 360 dienas likmēm. 
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(2) Ikviens, kurš pamudina citu personu slēpt viņu, nav sodāms saskaņā ar 1 .daļu. 
(3) Tāpat saskaņā ar 1 .daļu nav sodāms tas, kurš izdara noziedzīgu nodarījumu 

ar nolūku slēpt radinieku vai likt šķēršļus tam, ka viņš pats var tikt vajāts par 
līdzdalību noziedzīgā nodarījumā vai ka viņam var tikt noteikts sods vai preventīvais 
līdzeklis, ja slēpjamā persona tiek vajāta kriminālā kārtā vai viņai nosakāms sods 
vai preventīvais līdzeklis. 

(4) Ikviens, kurš izdara saskaņā ar l.daļu sodāmo nodarījumu, lai novērstu savu 
vai sava radinieka negodu vai kriminālvajāšanas briesmas vai tiešu un būtisku materiālu 
zaudējumu, nav sodāms, ja sekas, kuras vajadzēja novērst noziedzīgā nodarījuma 
rezultātā, ņemot vērā arī slēpjamā noziedznieka bīstamību un nodarījuma smagumu, 
kuru izdarījusi slēpjamā persona vai par kuru tā tikusi notiesāta, būtu smagākas nekā 
tās kaitīgās sekas, kuras radušās vai varēja rasties no noziedzīgā nodarījuma. 

300.S Ieslodzīto atbrīvošana 
(1) Ikviens, kurš atbrīvo ieslodzīto, kas atrodas apcietinājumā saskaņā ar tiesas 

vai administratīvās institūcijas lēmumu, pamudina viņu uz bēgšanu vai sniedz viņam 
lajā palīdzību, ja nodarījuma izdarītājs nav sodāms saskaņā ar 196. vai 299.§, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz 360 
dienas likmēm. 

(2) Ieslodzītais, kurš pamudina citu personu, lai tā atbrīvotu viņu vai palīdzētu 

viņam bēgt, nav sodāms saskaņā ar l.daļu. 
301.ij Aizliegta publicēšana 
(1) Ikviens, kurš, pārkāpjot likumā noteikto aizliegumu, publicē iespiestā izdevu

mā, pa radio vai kādā citādā veidā izplata paziņojumu par izskatīšanas saturu, ko 
izdarījusi tiesa vai administratīvā institūcija procesā, kurā sabiedrības piedalīšanās 
bijusi liegta, tādējādi, ka paziņojums kļūst pieejams plašai sabiedrībai, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas 
likmēm. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš l.daļā norādītajā veidā izplata paziņojumu par 
apspriešanās saturu tiesas vai administratīvajā procesā, par balsošanu tajā vai tā 
rezultātu un kurš pārkāpj pienākumu glabāt noslēpumu, ko viņam tādā procesā 
uzlikusi tiesa vai administratīvā institūcija saskaņā ar likuma prasībām. 

(3) Ikviens, kurš l.daļā norādītajā veidā izplata paziņojumu par attēlu, zīmējumu 
vai rakstveida materiālu saturu, kas iegūti, noklausoties komunikācijas līdzekļus 
vai veicot personu akustisko novērošanu ar tehnisko līdzekļu palīdzību, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz 360 dienas 
likmēm, ja līdz tam attiecīgie attēli vai rakstveida materiāli nebija ieprotokolēti. 

(BGB112002 Nr. 134 redakcijā) 
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Divdesmit otrā sadaļa 
Dienesta pienākumu noziedzīga pārkāpšana un 

ar to saistītie noziedzīgie nodarījumi 

302.§ Administratīvās varas ļaunprātīga izmantošana 

(1) Ierēdnis, kurš apzināti ļaunprātīgi izmanto savu dienesta stāvokli ar nolūku 
i srobežot citas personas tiesības, pildot savas pilnvaras federācijas, Zemes, kopienu 
padomes, kopienas vai citas publisko tiesību personas vārdā kā tās institūcija likumu 
pildīšanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 

(2) Ikviens, kurš izdara noziedzīgu nodarījumu, vedot lietas ar ārvalsti vai ar 
starptaulisku vai starpvalstu iestādi, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena 
gada līdz desmit gadiem. Tāpat sodāms tas, kurš, izdarot nodarījumu, nodara 
zaudējumu par summu, kas pārsniedz 40 000 eiro. 

(BGBI 1987/605 redakciju) 

303.§ Personas brīvības vai tiesību uz mājokļa neaizskaramību pārkāpšana 
aiz neuzmanības 

Ierēdnis, kurš aiz neuzmanības ierobežo citu personu tās tiesībās, nodarot 
prettiesisku zaudējumu vai atņemot personisko brīvību, vai izdarot prettiesisku 
kratīšanu mājoklī, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim mēnešiem vai 
ar naudas sodu līdz 180 dienas likmēm. 

304.§ Dāvanu saņemšana, ko izdara ierēdņi 

(1) Ierēdnis, citas valsts - Eiropas Savienības locekles vai Sadraudzības ierēdnis, 
kurš pieprasa no citas personas labumu sev vai trešajai personai, pieņem to vai 
apsola pieņemt par tās pienākumiem pretrunīgu darbību vai bezdarbību, pildot 
savus dienesta pienākumus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Ierēdnis, kurš pieprasa no citas personas labumu sev vai trešajai personai, 
pieņem to vai apsola pieņemt par viņa pienākumos ietilpstošo darbību vai bezdarbību, 
pildot savus dienesta pienākumus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam 
gadam. 

(3) Ja labuma apmērs pārsniedz 2000 eiro, nodarījuma izdarītājs l.daļā paredzē
tajā gadījumā sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, bet 2.daļā 
paredzētajā gadījumā - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(4) Ikviens, kurš pieņem vai apsola pieņemt tikai nenozīmīgu labumu, nav 
sodāms saskaņā ar 2.daļu, ja vien viņš nerīkojas nodarbošanās veidā. 

(BGBI1982/205, 1987/605 un 11998/153 redakcijā) 

305.§ Dāvanu saņemšana, ko izdara sabiedrisko iestāžu vadošās amatpersonas 

(1) Ikviens, kurš pieprasa no citas personas labumu sev vai trešajai personai, 
pieņem to vai apsola pieņemt par tiesiskas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu, ko 
viņš var izdarīt kā sabiedriskas iestādes vadoša amatpersona, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, bet, ja viņa nodoms vērsts uz tādas tiesiskas 
darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu, kas ir pretrunā ar viņa pienākumiem, - ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 
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(2) Ja tiesiskas darbības tiek izdarītas vai netiek izdarītas saskaņā ar viņa 
pienākumiem, nodarījuma izdarītājs nav sodāms saskaņā ar l.daļu, ja viņš pieņem 
vai apsola pieņemt tikai nenozīmīgu labumu un nerīkojas nodarbošanās veidā. 

(BGBI 1987/605 un 1 1998/153 redakcijā) 

306.§ Dāvanu pieņemšana, ko izdarījuši eksperti 
Eksperts, ko tiesa vai cita institūcija nozīmējusi noteiktam procesam, kurš 

pieprasa no citas personas labumu sev vai trešajai personai, pieņem to vai apsola 
pieņemt par nepareiza apskates slēdziena vai ekspertīzes atzinuma iesniegšanu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(BGBI 1987/605 un 11998/153 redakcijā) 

306.a§ Dāvanu saņemšana, ko izdara līdzstrādnieki un konsultanti - eksperti 

(1) Ikviens, kurš, būdams sabiedriskas iestādes vadošas amatpersonas 
līdzstrādnieks, regulāri ietekmē lietu vešanu, sniedzot informāciju, priekšlikumus 
vai dokumentus, un kā tāds pieprasa labumu sev vai trešajai personai, pieņem to 
vai apsola pieņemt par to, ka vadošā amatpersona, kuru viņš var ietekmēt, pretrunā 
ar saviem pienākumiem izpildīs vai neizpildīs tiesisku darbību, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 

(2) Tāpat sodāms ikviens, kurš, būdams algots konsultants-ekspcrts, būtiski 
ietekmē ierēdni vai sabiedriskās iestādes vadošo amatpersonu dienesta lietu vešanā 
vai to vadīšanā, sniedzot informāciju, priekšlikumus vai dokumentus, un kā tāds 
pieprasa labumu sev vai trešajai personai, pieņem to vai apsola pieņemt par to, ka 
ierēdnis vai vadošā amatpersona, kuru viņš var ietekmēt, pretrunā ar saviem 
pienākumiem izpildīs vai neizpildīs dienesta lietas. 

(Ieviests BGBI 1987/605, 1988/398 1.punkta un 11998/153 redakcijā) 

307.§ Kukulis 
(1) Ikviens, kurš piedāvā, sola vai garantē labumu 
1) ierēdnim, citas valsts - Eiropas Padomes locekles vai Sadraudzības ierēdnim 

par pretrunā ar viņa pienākumiem esošu darbību vai bezdarbību, pildot dienesta 
lietas (304.§ l.daļa), 

2) sabiedriskas iestādes vadošai amatpersonai par tiesiskas darbības izdarīšanu 
vai neizdarīšanu pretrunā ar viņas pienākumiem (305.§ l.daļa), 

3) ekspertam par nepareiza apskates slēdziena vai eksperta atzinuma iesniegšanu 

(306.§), 
4) sabiedriskas iestādes vadošas amatpersonas līdzstrādniekam par ietekmes 

izdarīšanu, kas vērsta uz tiesiskas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu pretrunā ar 
pienākumiem (306.a§ l.daļa), 

5) algotam konsultantam-ekspertam par ietekmi, kas vērsta uz dienesta lietas 
vai tiesiskas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu pretrunā ar pienākumiem (306.a 
2.daļa) vai 

6) izņemot l.daļā minētos gadījumus, ārvalsts ierēdnim par dienesta lietu 
izdarīšanu vai neizdarīšanu pretrunā ar viņa pienākumiem, lai iegūtu vai saglabātu 
starptautiskajā apritē pasūtījumu vai citu negodīgu labumu sev vai trešajai personai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. 
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(2) Ikviens, kurš 
1) ierēdnim par dienesta pienākumos ietilpstošu lietu izdarīšanu vai neizdarīšanu 

(304.§ 2.daļa) vai 
2) sabiedriskas iestādes vadošajai amatpersonai par dienesta pienākumos 

ietilpstošas tiesiskas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu (305.§ l.daļa) piedāvā 
apsola vai garantē viņam vai trešajai personai ievērojamu labumu, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas likmēm, 
izņemot tos gadījumus, kad noziedzīgā nodarījumam izdarītājam pēc lietas 
apstākļiem nevar pārmest to, ka viņš piedāvājis, apsolījis vai garantējis šo labumu. 

(BCB119821205, 1987/605, 19S8/398 l.punkts un 11998/153 redakcijā) 

308.§ Aizliegta iejaukšanās 

(1) Ikviens, kurš apzināti tieši vai netieši ietekmē to, lai ierēdnis, sabiedriskas 
iestādes vadoša amatpersona, vispārējās pārstāvniecības loceklis vai ārvalsts ierēdnis 
izpildītu vai neizpildītu vienas puses interesēs savus dienesta pienākumus vai tiesisku 
darbību, kas ietilpst viņu pienākumos, un pieprasa labumu, pieņem to vai apsola 
pieņemt, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem. 

(2) Ikviens, kurš pieņem tikai nenozīmīgu labumu vai apsola to pieņemt, nav 
sodāmssaskaņā ar l.daļu, izņemot gadījumus, kad nodarījums izdarīts nodarbošanās 
veidā. 

(3) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš rīkojas savu pilnvaru ietvaros par 
likumīgu atlīdzību. 

(BGBI19821205, ¡987/605 un 11998/153 redakcijā) 

309.§ Sabiedriskas iestādes; vadošas amatpersonas 

(1) Par sabiedrisku iestādi 303.-308.§ nozīmē uzskatāma ikviena iestāde, kuru 
pastāvīgi vada viena vai vairākas juridiskas personas vai kurā tieši vai pastarpināti 
piedalās viena vai vairākas juridiskas personas, kurām kā minimums pieder 5 0 % 
akcionāru kapitāla, pamatkapitāla vai personiskā kapitāla, bet jebkurā gadījumā 
ikviens uzņēmums, kura darbību pārbauda Skaitīšanas palāta. 

(2) Ar vadošām amatpersonām 305.-3()8.§ nozīmē saprot uzņēmuma kalpotājus, 
kuri būtiski ietekmē tā lielu vešanu. Viņām tiek pielīdzināti uzņēmuma vadītāji, 
valde vai uzraudzības padomes locekļi un tirdzniecības firmu pilnvarotie, kuriem 
nav kalpotāju tiesību. 

(BGBI ¡987/605 redakcijā) 

310.§ Dienesta noslēpuma pārkāpšana 

(1) Ierēdnis vai bijušais ierēdnis, kurš izpauž vai izmanto noslēpumu, kas viņam 
kļuvis pieejams tieši sakarā ar viņa dienesta stāvokli, kura izpaušana vai izmantošana 
var aizskart sabiedrisko vai pamatotu privāto interesi, ja par nodarījumu nedraud 
bargāks sods saskaņā ar citu priekšrakstu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz trim gadiem. 

(2) lāpāt sodāms tas, kurš, būdams komitejas loceklis saskaņā ar Federālā likuma 
par Konstitucionālo tiesu 53.pantu vai pastāvīgās apakškomisijas loceklis, kas 
izveidota saskaņā ar šā Likuma 52.a pantu, vai kā pilnvarotais, lai piedalītos sarunās, 
izpauž vai izmanto noslēpumu, kas viņam kļuvis pieejams slēgtā sēdē, kura izpaušana 
vai izmantošana var aizskart sabiedrisko vai pamatotu privāto interesi. 
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(2.a) Tāpat sodāms tas, kurš pat pēc viņa atlaišanas vai dienesta pilnvaru 
pārtraukšanas, būdams institūcijas vadītājs vai Eiropas policijas pārvaldes (Eiropols 
BGBI. III Nr. 123/1998) kalpotājs sakaru uzturēšanai vai persona, kuras pienākums 
ir īpaši glabāt noslēpumu (Vienošanās par Eiropolu 32.§ 2.daļa), izplata vai izmanto 
ziņas par lietu vai faktu, kuras viņam kļuvušas pieejamas tieši sakarā ar dienesta 
stāvokli vai viņa darbību un kuru izpaušana vai izmantošana var aizskart sabiedrisko 
vai pamatotu privāto interesi. 

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izpauž dienesta noslēpumu, kas skar 
konstitūciju apdraudošas ziņas (253.§ 3.daļa), viņš sodāms tikai tajā gadījumā, ja 
viņš rīkojas ar nodomu aizskart privātās intereses vai nodarīt kaitējumu Austrijas 
republikai. Kļūdains pieņēmums par konstitūciju apdraudošām ziņām atbrīvo 
noziedzīgā nodarījuma izdarītāju no soda. 

(BGBI ¡993/510,1 ¡997/131 un 11998/152 redakcijā) 

311.§ Nepareiza dienesta apliecināšana un apstiprināšana 
Ierēdnis, kurš oficiāli apstiprina nepareizi apliecinātās tiesības, tiesiskās 

attiecības vai faktu oficiālā dokumentā, kura izdošana ietilpst viņa pienākumu lokā, 
vai kurš izdara nepareizu oficiāli apstiprinošu uzrakstu uz lietas, kura apstiprināšana 
ietilpst viņa pienākumos, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, 
ja viņš rīkojas ar nodomu, lai dokuments tiktu izmantots tiesiskā apritē tiesību, 
tiesisko attiecību vai fakta pierādīšanai vai lai lieta tiktu izmantota tiesiskā apritē, 
ja šis nodarījums nav sodāms saskaņā ar 302.§. 

312.§ Ieslodzītā spīdzināšana vai nevērīga izturēšanās pret viņu 
(1) Ierēdnis, kurš nodara fiziskas vai psihiskas ciešanas ieslodzītajam vai citai, 

uz administratīva priekšraksta pamata aizturētai personai, kura atrodas viņa varā 
vai kurai viņam ir pieeja sakarā ar dienestu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz diviem gadiem. 

(2) Tāpat sodāms ierēdnis, kurš rupjā veidā nepilda savu pienākumu rūpēties 
vai gādāt par tādu personu un tādējādi, pat aiz neuzmanības, nodara būtisku 
kaitējumu viņa veselībai vai viņa fiziskajai vai garīgajai attīstībai. 

(3) Ja nodarījums izraisījis smagus miesas bojājumus (84.§ l.daļa), nodarījuma 
izdarītājs sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem; ja nodarījums 
izraisījis miesas bojājumus ar smagām ilgstošām sekām (85.§) - ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, bet, ja tas izraisījis cietušā nāvi - ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

313.§ Noziedzīgi nodarījumi, kas izdarīti, izmantojot dienesta stāvokli 
Ja ierēdnis izdara citu iepriekš nodomātu sodāmu nodarījumu, uzmantojot 

viņam ar dienesta stāvokli piešķirtās pilnvaras, maksimālais brīvības atņemšanas 
sods vai naudas soda apmērs var tikt palielināts uz pusi, taču brīvības atņemšana 
nevar pārsniegt divdesmit gadus. 
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Divdesmit trešā sadaļa 
Varas p iesav ināšanās un amata s a ņ e m š a n a ar viltu 

314.§ Varas piesavināšanās 

Ikviens, kurš piesavinās amata pildīšanu valsts aparātā bez pilnvarām uz to, 
veic darbības, kuras var veikt, tikai ieņemot amatu valsts aparātā, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai naudas sodu līdz 360 dienas likmēm. 

315.§ Amata iegūšana ar viltu 

Ikviens, kurš apzināti maldina iestādi, kas pilnvarota nodot amatu valsts aparātā, 
par faktiem, kuri saskaņā ar likumu vai tiesisko priekšrakstu izslēgtu noteikta amata 
nodošanu valsts aparātā, un tādējādi sekmē, lai šis amats tiktu nodots viņam, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. 

Divdesmit ceturtā sadaļa 

Attiecību ar ārvalstīm pārkāpšana 

316.§ Noziedzīgs uzbrukums ārvalstij 

(1) Ikviens, kurš, atrodoties Austrijā, mēģina (242.§ 2.daļa), pielietojot spēku 
vai spēka pielietošanas draudus, izmainīt ārvalsts konstitūciju vai atdalīt ārvalstij 
piederošo teritoriju, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz pieciem gadiem. 

(2) 243.§ darbojas attiecīgi. 

317.§ Ārvalsts simbolu diskreditēšana 

Ikviens, kurš ar naidu aizskar, apgāna vai citādā veidā diskreditē ārvalsts valsts 
karogu, ārvalsts vai starpvalstu iestādes vai valstiskuma simbolus, kurus austriešu 
varas institūcijas vai ārvalsts vai starpvalstu iestāžu pārstāvniecības izmantojušas 
saskaņā ar starptautisko tiesību vispārīgajiem noteikumiem vai uz starpvalstu līguma 
pamata, vai oficiāla iemesla dēļ izpildāmu ārvalsts himnu, ja šīs darbības izdarītas 
tādā veidā, ka noziedzīgais nodarījums kļūst zināms plašai sabiedrībai, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz 360 dienas 
likmēm. 

318.§ Sodāmības nosacījumi 

(1) Noziedzīgā nodarījuma izdarītājs 316. un 317.§ norādītajos gadījumos tiek 
vajāts tikai pēc federālās valdības pieprasījuma. 

(2) 316. un 317.§ priekšraksti tiek piemēroti tikai tad, ja Austrijas republika 
uztur diplomātiskas attiecības ar apvainoto valsti un garantē savstarpēju federālās 
Ārlietu ministrijas informēšanu. 

(3) 317.§ paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarītājs par savu nodarījumu pret 
starpvalstu iestādi sodāms tikai tajā gadījumā, ja Austrijas republika pieder šai 
iestādei. 

319.§ Militārais izlūkdienests ārvalsts interesēs 

Ikviens, kurš Austrijas teritorijā organizē militāru izlūkdienestu vai veic 
izlūkošanas darbības ārvalsts, starptautiskas vai starpvalstu iestādes labā vai pastāvīgi 
atbalsta tādu izlūkošanas darbību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 
gadiem. 
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320.§ Aizliegta palīdzība bruņota konflikta pusēm 
(1) Ikviens, kurš apzināti Austrijā kara vai bruņota konflikta laikā, kurā Austrijas 

republika nepiedalās, vai apstākļos, kad pastāv tāda kara vai bruņota konflikta 
izraisīšanās draudi kādai no pusēm. 

1) apgādā vai apbruņo kādas puses militāro apakšvienību, sauszemes vai gaisa 

transportlīdzekli, lai piedalītos militārās darbībās, 

2) formē vai atbalsta brīvprātīgo korpusu vai veic vervēšanu vai veido vervēšanas 

dienestu tam vai kādas puses militārajam dienestam, 

3) pretrunā ar attiecīgajiem priekšrakstiem izved no Austrijas kaujas līdzekļus 

vai pārvadā tos pa Austrijas teritoriju, 
4) izsniedz militāriem mērķiem naudas kredītu vai organizē naudas līdzekļu 

sabiedrisku vākšanu vai 
5) nelikumīgi nodod militāru ziņojumu vai uzbūvē šim mērķim telefona iekārtu 

vai izmanto to, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz 
pieciem gadiem. 

(2) l.daļa netiek piemērota gadījumos, kad tiek realizēti 
1) A N O Drošības Padomes lēmumi, 
2) lēmumi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V nodaļu, 
3) lēmumi Eiropas drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) ietvaros vai 
4) citas nemilitāras operācijas (darbības) atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizā

cijas statūtu principiem, kā arī pasākumi starptautiskas organizācijas ietvaros, lai 
novērstu humanitāras katastrofas vai smagus un sistemātiskus cilvēka tiesību 
pārkāpumus. 

(DG1U12002 Nr. 134 redakcijā) 

Divdesmi t piektā sadaļa 
Genocīds 

32L§ Genocīds 
(1) Ikviens, kurš ar nolūku pilnīgi vai daļēji iznīcināt noteiktu cilvēku grupu kā 

tādu sakarā ar tās piederību noteiktai baznīcai vai reliģiskai apvienībai, noteiktai 
rasei, tautai, tautībai vai noteiktai valstij nogalina šīs grupas pārstāvjus, nodara 
viņiem smagus miesas bojājumus (84.§ l.daļa) vai kaitējumu viņu psihiskajam 
stāvoklim, pak|auj šo grupu tādiem dzīves apstākļiem, kuri var izraisīt visu šīs grupas 
pārstāvju vai to daļas nāvi, veic pasākumus, kas vērsti uz dzimstības samazināšanos 
šādā grupā, vai, pielietojot spēku vai spēka pielietošanas draudus, nodod šīs grupas 
bērnus citai grupai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz mūžu. 

(2) Ikviens, kurš vienojas ar citu personu izdarīt kādu no l.daļa norādītajiem 

noziedzīgajiem nodarījumiem, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena 

gada līdz desmit gadiem. 
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N o s l ē g u m a daļa 

322.§ Stāšanās spēkā 

(1) Šis Federālais likums stājas spēkā 1975.gada l.janvārī. 
(2) 23.§ un ar to saistītie nosacījumi par ievietošanu iestādē bīstamiem 

recidīvistiem piemērojami nodarījumiem (23.§ 1.daļas 1.punkts), kuri izdarīti pirms 
šā Federālā likuma spēkā stāšanās, šādā apjomā: 

1) ievietošana iestādē bīstamiem recidīvistiem jāpiemēro tikai tad, ja līdz ar 
23.§ paredzētajiem nosacījumiem tāpat ir nosacījumi ievietošanai darba namā 
saskaņā ar 1951.gada Likuma par darba namu l.§ 2.daļu, BGBI nr.211, 

2) ievietošana nedrīkst ilgt vairāk par pieciem gadiem. 
(3) 50.§ un 52.§ 3.daļa jāpiemēro līdz 1978.gada 31.decembrim personām, kuras 

uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdi, lai arī ir sasniegušas divdesmit viena 
gada vecumu, bet vēl nav sasniegušas divdesmit astoņu gadu vecumu, tādā apjomā, 
ka šīm personām jānozīmē tikai palīgs palīdzības sniegšanai, lai atturētu likum
pārkāpēju no turpmākiem sodāmiem nodarījumiem. Atbilstīgais priekšraksts līdz 
1982.gada 31.decembrim attiecināms uz personām, kuras uz noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas brīdi jau sasniegušas divdesmit astoņu gadu vecumu. 

(4) Federālos likumus, kas tiek atcelti pēc šā Federālā likuma stāšanās spēkā 
vai tiek saskaņoti ar tā priekšrakstiem, nosaka īpaši federālie likumi. 

323.§ Pārejas noteikumi 

(1) 27., 28., 31.-38. un 40.-56. paragrāfs jāpiemēro arī tiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, kuriem piemērojami likumi, kas darbojās pirms šā Federālā likuma 
stāšanās spēkā. 

(2) Šis Federālais likums nav piemērojams tajās krimināllietās, kurās taisīts 
pirmās instances spriedums, līdz tas stājas likumīgā spēkā. Pēc tāda sprieduma 
atcelšanas sakarā ar tā atzīšanu par spēkā neesošu, apelācijas vai kriminālvajāšanas 
atjaunošanas vai protesta jārīkojas 1. un 61.§ nozīmē sakarā ar l.daļu. 

(3) Federālā likuma nosacījumi par to, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir 
vajājams tikai pēc pieprasījuma, sūdzības vai noteiktas personas pilnvarojuma, tiek 
attiecināts arī uz tiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kuri izdarīti pirms šā Federālā 
likuma stāšanās spēkā, izņemot tos gadījumus, kad šā likuma spēkā stāšanās brīdī 
jau bija uzrādīts apsūdzības slēdziens vai lūgums par saukšanu pie kriminālatbildības. 

324.§ Izpildīšanas noteikumi 

Šā Federālā likuma izpildīšana tiek uzdota federālajam tieslietu ministram. 
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P I R M Ā G R Ā M A T A 

V I S P Ā R Ī G I E N O T E I K U M I 

Pirmā daļa 
Noz iegumi un kr iminālpārkāpumi 

Pirmā sadaļa: Krimināl l ikuma darbības sfēra 

1.pants. Nav soda bez norādes par to likumā 

Sodāms ir tikai tas, kurš izdara nodarījumu, kas tieši aizliegts ar likumu, 
piedraudot ar sodu. 

Likuma darbība laikā 

2. pants 
Saskaņā ar šo likumu sodāms tas, kurš izdara noziegumu vai kriminālpārkāpumu 

pēc tā stāšanās likumīgā spēkā. 
Ja kāds izdara noziegumu vai kriminālpārkāpumu, pirms šis likums stājies 

likumīgā spēkā, šis likums tiek piemērots personas notiesāšanai tikai tajā gadījumā, 
ja tas ir mīkstinošs. 

Likuma darbība telpā 

3.pants. Noziegums vai kriminālpārkāpums, kas izdarīts Šveices teritorijā 

Šis likums tiek piemērots visiem, kuri Šveicē izdara noziegumu vai krimināl
pārkāpumu. 

Ja persona par nozieguma vai krimināl pārkāpuma izdarīšanu pilnīgi vai daļēji 
izcietusi sodu ārvalstī, šveiciešu -tiesnesis, nosakot sodu, ieskaita viņai izciesto sodu. 

Ja ārvalstnieks ticis vajāts ārvalstī pēc šveiciešu varas institūciju lūguma, viņš 
par šo nodarījumu Šveicē netiek sodīts otrreiz: 

ja attiecībā uz viņu ārvalsts tiesa bija taisījusi galīgu attaisnojošu spriedumu, 
ja sods, kas viņam bija noteikts ārvalstī, ir izciests, viņš bijis atbrīvots no soda 

vai ir iestājies noilgums. Ja persona ārvalstī nav izcietusi sodu vai izcietusi to tikai 
daļēji, Šveicē tiek izpildīts šis sods vai tā neizciestā daļa. 

4.pants. Noziegums vai kriminālpārkāpums, kas izdarīts ārvalstī pret valsti 

Šis likums tiek piemērots arī tiem, kuri ir izdarījuši ārvalstī noziegumus vai 
kriminālpārkāpumus pret valsti (265., 266., 266.bis, 267., 268., 270., 271., 275., 275.bis, 
275.ter pants), kā arī veic aizliegtas spiegošanas darbības (272.-274.pants) vai 
pārkāpj militāro drošību (276.-277.pants). 

Ja persona par ārvalstī izdarīto nodarījumu pilnīgi vai daļēji izcietusi sodu, 
šveiciešu tiesnesis, nosakot sodu, ieskaita viņai izciesto sodu. 

5.pants. Noziegumi un kriminālpārkāpumi, kas izdarīti ārvalstī pret šveicieti 

Ja kāds ārvalstī izdara noziegumu vai kriminālpārkāpumu pret šveicieti un ja 
nodarījums ir sodāms arī tā izdarīšanas vietā, tiek piemērots šveiciešu likums, ja 
persona atrodas Šveicē un netiek izdota uz ārvalsti, vai ja viņa bijusi izdota 
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Konfederācijas Savienībai par šā nodarījuma izdarīšanu. Ja nodarījuma izdarīšanas 
vietā darbojas mīkstāks likums, tiek piemērots tieši tas. 

Ja persona ārvalstī nav izcietusi sodu vai izcietusi to daļēji, šis sods vai tā 
neizciestā daļa tiek izpildīta Šveicē. 

6.pants. Noziegums vai kriminālpārkāpums, ko šveicietis izdarījis ārvalstī 

1. Šveicietis, kurš izdarījis noziegumu vai kriminālpārkāpumu ārvalstī un kura 
izdošanu pieļauj šveiciešu tiesības, ja nodarījums ir sodāms tā izdarīšanas vietā, ir 
saucams pie atbildības saskaņā ar šo likumu, ja viņš atrodas Šveicē vai ja viņš par šā 
nodarījuma izdarīšanu ticis izdots Konfederācijas Savienībai. Ja nodarījuma 
izdarīšanas vietā darbojas mīkstāks likums, tiek piemērots tieši tas. 

2. Persona vairāk netiek sodīta Šveices teritorijā: 
ja attiecībā uz viņu ārvalsts tiesa bija taisījusi galīgu attaisnojošu spriedumu vai 
ja sods, ar kuru viņa bija notiesāta ārvalstī, ir izciests, viņa tikusi atbrīvota no 

soda vai ir iestājies noilgums. 
Ja persona ārvalstī izcietusi sodu tikai daļēji, šī soda daļa tiek ieskaitīta, nosakot 

viņai sodu Šveicē. 

6.bis pants. Citi noziegumi vai kriminālpārkāpumi, kas izdarīti ārvalstī 

l.Kurš ārvalstī izdarījis noziegumu vai kriminālpārkāpumu, ko Šveicei ir 
pienākums vajāt kriminālā kārtā uz starptautiskās vienošanās pamata, ja nodarījums 
ir sodāms tā izdarīšanas vietā, ir saucams pie atbildības saskaņā ar šo likumu, ja 
persona atrodas Šveicē un netika izdota ārvalstij. Ja nodarījuma izdarīšanas vietā 
darbojas mīkstāks likums, piemērojams tieši tas. 

2.Persona vairāk netiek sodīta Šveices teritorijā: 
ja attiecībā uz viņu ārvalsts tiesa bija taisījusi galīgu attaisnojošu spriedumu, 
ja sods, ar kuru viņa bija notiesāta ārvalstī, ir izciests, viņa bijusi atbrīvota no 

soda vai ir iestājies noilgums. 
Ja persona ārvalstī izcietusi sodu tikai daļēji, šī soda daļa tiek ieskaitīta, nosakot 

viņai sodu Šveicē. 

7.pants. Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vieta 

Noziegums vai kriminālpārkāpums uzskatāms par izdarītu tur, kur persona to 
izdara, un tur, kur iestājies noziedzīgais rezultāts. 

Mēģinājums uzskatāms par izdarītu tur, kur persona to izdarījusi, un tur, kur 
pēc viņa nodoma vajadzēja iestāties noziedzīgajam rezultātam. 

8.pants. Likuma darbība attiecībā uz personu loku 

Šis likums netiek piemērots personām, kuras ir tiesājamas saskaņā ar militārajām 
krimināltiesībām. 

Otrā sadaļa: Sodāmība 

1. Noziegums un kriminālpārkāpums 

9.pants. Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija 

Noziegums ir noziedzīgs nodarījums, kas ir sodāms ar katorgas cietumu. 
Kriminālpārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, kas ir sodāms ar cietumu kā 

smagāko sodu. 
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2. Pieskaitāmība 

10.pants. Nepieskaitāmība 
Kurš sakarā ar gara slimību, plānprātību vai smagu apziņas aptumsumu 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis spējīgs apzināties sava noziedzīgā 
nodarījuma prettiesiskumu vai rīkoties ar šāda prettiesiskuma apzināšanos, nav 
sodāms. Izņēmums ir 43. un 44.pantā paredzētie līdzekļi. 

l l .pants. Ierobežota pieskaitāmība 
Ja noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī personai sakarā ar gara darbības 

traucējumiem vai apziņas traucējumiem vai sakarā ar nepietiekamu psihisko attīstību 
piemita pazemināta spēja apzināties sava noziedzīgā nodarījuma prettiesiskumu 
vai rīkoties ar šāda prettiesiskuma apzināšanos, tiesa var mīkstināt sodu pēc sava 
ieskata (66.pants). Izņēmums ir 42.-44.pantā un 100.bis pantā paredzētie līdzekļi. 

12.pants. Izņēmums 
10. un 1 l.panta priekšraksti netiek piemēroti personām, kuras pašas novedušas 

sevi smaga traucējuma vai apziņas aptumšošanās stāvoklī ar nodomu izdarīt tādā 
stāvoklī noziedzīgu nodarījumu. 

13.pants. Šaubas par tiesājamā garīgo stāvokli 
Iepriekšējās izmeklēšanas vai tiesu institūcijas nosaka apsūdzētā apsekošanu, 

ja tām ir šaubas par viņa pieskaitāmību vai ja jautājuma izlemšanai par drošības 
līdzekļa piemērošanu nepieciešams atzinums par viņa fizisko vai garīgo stāvokli. 

Eksperti izsaka savu viedokli par apsūdzētā pieskaitāmību, kā arī par to, vai ir 
mērķtiecīgi noteikt un kādā veidā nosakāms 42.-44.pantā paredzētais līdzeklis. 

14.-17.pants (Izslēgts) 

3. Vaina 

18.pants. Nodoms un neuzmanība 
Ja likums tieši nenosaka citādi, sodāms ir tikai tas, kurš noziegumu vai 

kriminālpārkāpumu ir izdarījis tīši. 
Noziegumu vai kriminālpārkāpumu tīši izdara tas, kurš izdara noziedzīgu 

nodarījumu, izpaužot apziņu un gribu. 
Ja noziedzīgais nodarījums izdarīts tādā veidā, ka persona savas nepiesardzības 

dēļ, kas ir pretrunā ar pienākumu, nav aprēķinājusi savas noziedzīgās uzvedības 
sekas un nav ņēmusi tās vērā, viņa izdara noziegumu vai kriminālpārkāpumu aiz 
neuzmanības. Nepiesardzība ir pretrunā ar pienākumu, ja persona neievēro 
piesardzības līdzekļus, kurus viņai vajadzēja ievērot, ņemot vērā apstākļus vai viņas 
personiskās attiecības. 

19.pants. Kļūdains priekšstats par lietas apstākļiem 
Ja persona rīkojas kļūdaina priekšstata par lietas apstākļiem rezultātā, tiesnesis 

notiesā personu par nodarījuma izdarīšanu, traktējot lietas apstākļus tā, kā tos bija 
iedomājusies persona. 

Ja persona, veicot nepieciešamos piesardzības pasākumus, varēja izvairīties no 
kļūdas, viņa tiek sodīta par neuzmanīgu noziedzīgu nodarījumu, ja par tādu draud 
sods. 

341 



ŠVEICES KRIMINĀLKODEKSS 

20.pants. Kļūda aizliegumā 

Ja personai, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir bijis pietiekams pamats 
uzskatīt, ka viņa rīkojas tiesiski, tiesnesis var mīkstināt sodu pēc sava ieskata 
(66.pants) vai atbrīvot no tā. 

4. Mēģinājums 
21.pants. Nepabeigts mēģinājums. Atteikšanās no nozieguma 

Ja persona pēc tam, kad viņa uzsākusi nozieguma vai kriminālpārkāpuma 
izdarīšanu, savu noziedzīgo rīcību nenoved līdz galam, viņu var sodīt mīkstāk 
(65.pants). 

Ja persona pēc savas personiskās iniciatīvas nenoved noziedzīgo rīcību līdz 
galam, tiesnesis var vispār atteikties no soda noteikšanas par mēģinājumu. 

22.pants. Pabeigts mēģinājums. Aktīva nožēlošana 

Ja noziedzīgā rīcība bija novesta līdz galam, bet noziedzīgais rezultāts, kas 
raksturo nozieguma vai kriminālpārkāpuma pabeigšanu, nav iestājies, persona var 
tikt sodīta mīkstāk (65.pants). 

Ja persona pēc savas personiskās iniciatīvas sekmējusi to, lai noziedzīgais 
rezultāts neiestātos vai novērsusi tā iestāšanos, tiesnesis var mīkstināt sodu pēc 
sava ieskata (66.pants). 

23.pants. Nederīgs mēģinājums 

Ja līdzeklim, ar kura palīdzību kāds mēģinājis izdarīt noziegumu vai 
kriminālpārkāpumu, vai priekšmetam, pret kuru tas ticis vērsts, piemīt tādas īpašības, 
ka ar tā izmantošanu vai ar vēršanos pret to noziedzīgais nodarījums vispār nevarēja 
tikt izdarīts, tiesnesis var mīkstināt sodu pēc sava ieskata (66.pants). 

Ja persona rīkojusies gara tumsības dēļ, tiesnesis vispār var atbrīvot viņu no 
soda. 

5. Līdzdalība 
24.pants. Uzkūdīšana 

Tas, kurš tīši pamudina citu personu izdarīt noziegumu vai kriminālpārkāpumu, 
sodāms ar tādu pašu sodu, kāds draud izdarītājam. 

Tas, kurš mēģina pamudināt citu personu izdarīt noziegumu, sodāms par 
nozieguma mēģinājumu. 

25.pants. Atbalstīšana 

Kurš tīši sniedz palīdzību nozieguma vai kriminālpārkāpuma izdarīšanā, sodāms 
ar paredzēto sodu, kas var tikt mīkstināts (65.pants). 

26.pants. Personiskās attiecības 

īpašas personiskās attiecības, pazīmes un apstākļi, kuri paaugstina, mīkstina 
vai izslēdz sodu, tiek ņemti vērā pie soda noteikšanas tikai tam izdarītājam, 
uzkūdītājam vai atbalstītājam, kuru tic raksturo. 

6. Preses sodāmība 
27.pants. Kriminālatbildības nosacījumi 

Ja noziedzīgais nodarījums izdarīts, publicējot presē, un aprobežojas tikai ar šo 
publicēšanu, sodāms tikai autors, ņemot vērā šādus nosacījumus: 
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ja autoru nevar konstatēt vai nevar tiesāt Šveicē, saskaņā ar 322.bis pantu ir 
sodāms galvenais redaktors. Ja galvenā redaktora nav, saskaņā ar 322.bis pantu 
sodāma tā persona, kura bijusi atbildīga par publicēšanu. 

Ja publicēšana notikusi bez autora ziņas vai pret viņa gribu, kā izdarītājs tiek 
sodīts redaktors, bet, ja tāda nav, persona, kura ir atbildīga par publicēšanu. 

Patiesi ziņojumi par oficiālo institūciju sēdēm un dienesta ziņojumi nevar tikt 

pakļauti vajāšanai. 
27.bis pants. Avotu aizsardzība 
Ja personas, kuras profesionāli nodarbojas ar informācijas publicēšanu 

periodiskajā presē, vai viņu palīgpersonāls atsakās liecināt par autora identitāti vai 
par viņu informācijas saturu vai avotiem, viņiem nevar tikt noteikti ne sodi, ne 

piespiedu līdzekļi. 
1.rindkopa netiek piemērotajā tiesa konstatē, ka: 
a) liecinieka liecības nepieciešamas, lai glābtu personu no tieši draudošām 

briesmām viņas dzīvībai vai veselībai, vai 
b) bez liecinieka liecībām nevar tikt atklātas 1 11 .-113.pantā paredzētās 

slepkavības vai cits noziegums, par kuru paredzēts s o d s - katorgas cietums uz laiku, 
ne mazāku par trim gadiem, vai noziedzīgs nodarījums, kas paredzēts šā likuma 
187., 189., 190., 191.pantā, 197.panta 3.dafā, 26().ter, 288., 305.bis, 305.ter, 315. un 
316.pantā, kā arī Likuma par narkotiskām vielām 19.panta 2.daļā, vai nevar tikt 
atrasts vainīgais šo noziegumu izdarīšanā. 

7. Cietušā sūdzība 

28.pants. Tiesības iesniegt sūdzību 

Ja nodarījums sodāms tikai pēc cietušā sūdzības, katrs, kura tiesības ir aizskartas, 

var lūgt sodīt personu. 
Ja cietušais ir rīcībnespējīgs, tiesības iesniegt sūdzību ir viņa likumīgajam 

pārstāvim. Ja viņš atrodas aizbildniecībā, tiesības iesniegt sūdzību tāpat ir aizbildnie
cības institūcijām. 

Ja cietušais ir sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu un ir spējīgs novērtēt savu 
darbību raksturu un sekas, tiesības iesniegt sūdzību ir arī viņam. 

Ja cietušais nomirst līdz tam brīdim, kamēr viņš iesniedzis sūdzību vai 
nepārprotami atteicies no sūdzības iesniegšanas, tiesības iesniegt sūdzību ir 
jebkuram viņa radiniekam. 

Ja persona, kurai ir tiesības iesniegt sūdzību, nepārprotami ir atteikusies no tās 
iesniegšanas, šāda atteikšanās ir galīga. 

29.pants. Termiņš 
Tiesības iesniegt sūdzību tiek zaudētas pēc trim mēnešiem. Termiņu sāk skaitīt 

ar to dienu, kad personai, kurai ir tiesības iesniegt sūdzību, ir kļuvusi zināma per
sona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. 

30.pants. Nedalāmība 
Ja persona, kurai ir tiesības iesniegt sūdzību, iesniedz sūdzību par vienu no 

dalībniekiem, vajāšanai pakļaujami visi dalībnieki. 
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31.paiits. Sūdzības atsaukšana 

Tiesīga persona var atsaukt savu sūdzību līdz tam laikam, kamēr nav pasludināts 
pirmās instances tiesas spriedums. 

Tas, kurs atsaucis sūdzību, nevar to iesniegt vēlreiz. 
Ja tiesīga persona atsaukusi savu sūdzību par vienu no apsūdzētajiem, šis 

sūdzības atsaukums darbojas attiecībā uz visiem apsūdzētajiem. 
Ja apsūdzētais iebilst pret sūdzības atsaukšanu, šis atsaukums attiecībā uz viņu 

nav spēkā. 

8. Tiesiskas darbības 

32.pants. Pieļaušana ar likumu, dienesta vai profesionālais pienākums 

Nodarījums, kura izdarīšanu nosaka likums, dienesta vai profesionālais pienā
kums, vai kuru likums pasludina par atļautu vai nesodāmu, nav uzskatāms par 
noziegumu vai kriminālpārkāpumu. 

33.pants. Nepieciešamā aizstāvēšanās 

Ja kādam prettiesiski uzbrūk vai kādam tieši draud ar uzbrukumu, viņam vai 
jebkuram citam ir tiesības atvairīt apdraudējumu apstākļiem atbilstošā veidā. 

Ja persona, kura aizstāvas, pārkāpj nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, tiesne
sis mīkstina sodu pēc sava ieskata (66.pants). Ja persona, kura aizstāvas, pārkāpj 
nepieciešamās aizstāvēšanās robežas piedodama satraukuma vai apjukuma dēļ, ko 
izraisījis apdraudējums, viņa nav sodāma. 

34.pants. Galējā nepieciešamība 

1. Ja persona izdara nodarījumu, lai novērstu tiešas un citādā veidā nenovēršamas 
briesmas viņai piederošam labumam, viņas dzīvībai, veselībai, godam, brīvībai vai 
mantai, viņa nav sodāma, ja šādas briesmas nebija vainojami radījusi pati šī per
sona un ja pēc lietas apstākļiem no viņas nevarēja prasīt labprātīgu atteikšanos no 
briesmām pakļautā labuma. 

Ja briesmas bija vainojami radījusi pati šī persona vai ja pēc lietas apstākļiem 
no viņas varēja prasīt labprātīgu atteikšanos no apdraudētā labuma, tiesnesis 
mīkstina sodu pēc sava ieskata (66.pants). 

2. Ja persona izdara nodarījumu, lai novērstu tiešas un citādā veidā nenovēršamas 
briesmas citai personai piederošam labumam, viņas dzīvībai, veselībai, godam, 
brīvībai vai mantai, viņa nav sodāma. Ja persona varēja apzināties, ka no tā, kam 
pieder labums, var prasīt labprātīgu atteikšanos no apdraudētā labuma, tiesnesis 
mīkstina sodu pēc sava ieskata (66.pants). 

Trešā sadaļa: Sodi, drošības un citi līdzekļi 

Pirmā nodaļa: Atsevišķi sodi un līdzekļi 

1. Brīvības atņemšana 
35.pants. Katorgas cietums 

Katorgas cietums ir smagākais sods, kas ir saistīts ar brīvības atņemšanu. Tā 
minimums ir viens gads un maksimums divdesmit gadi. Tur, kur likums to īpaši 
nosaka, tas var būt uz mūžu. 
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36.pants. Ieslodzījums cietumā 
Minimālais laiks ieslodzījumam cietumā ir trīs dienas. Tur, kur likums 

nepārprotami nenosaka citādi, šā soda veida maksimālais laiks ir trīs gadi. 
37.pants. Katorgas cietuma un ieslodzījuma cietumā izpildīšana 

1. Katorgas cietuma un ieslodzījuma cietumā soda izpildīšanai jāatstāj audzinoša 
ietekme uz ieslodzīto un jāsagatavo viņa atgriešanās dzīvei brīvībā. Soda izpildīšanai 
jāsekmē, lai cietušajam nodarītais kaitējums tiklu atlīdzināts. 

Ieslodzītajam ir pienākums strādāt, kā tas viņam noteikts. Viņš pēc iespējas 
jānodarbina darbā, kas atbilst tā spējām un kas ļaus viņam brīvībā pelnīt savai iztikai. 

2. Sodu katorgas cietuma un ieslodzījuma cietumā veidā var izpildīt vienās un 
tajās pašās iestādēs. Šos sodus var izpildīt atsevišķi citās likumā norādītās iestādēs, 
ja tā sakarā ir šā likuma speciāli nosacījumi. 

Notiesātais, kurš pēdējo piecu gadu laikā pirms nozieguma izdarīšanas nav 
izcietis sodu ne katorgas cietumā, ne ieslodzījumu cietumā uz laiku, ilgāku par trim 
mēnešiem, un vēl ne reizi nav bijis ievietots iestādē saskaņā ar 42.pantu vai 91.panta 
2.daļu, tiek ievietots iestādē pirmoreiz notiesātajiem. Viņš var tikt ievietots citā 
iestādē, ja ir īpaši apstākļi, tādi kā kaitīgums, nopietnas bēgšanas briesmas vai 
nopietnas briesmas, ka citi tiks pamudināti izdarīt noziedzīgus nodarījumus. 

Izņēmuma kārtā kompetentas institūcijas var ievietot atkārtoti notiesāto iestādē 
pirmo reizi notiesātajiem, ja tas ir nepieciešams un atbilst soda audzinošajiem mērķiem. 

3. Ieslodzītais pirmajā soda izpildīšanas pakāpē atrodas ieslodzījumā vieninie
kiem. Iestādes vadība var atcelt to, ņemot vērā notiesātā fizisko vai garīgo stāvokli. 
Vēlāk viņš atkal var tikt ievietots ieslodzījumā vieniniekiem, ja tas nepieciešams, 
ņemot vērā viņa stāvokli vai soda mērķu sasniegšanu. 

Ieslodzītie, kuri izcietuši vismaz pusi no soda, bet notiesātie ar mūža ieslodzījumu 
katorgas cietumā - vismaz desmit gadus, un kuri labi uzvedušies, var tikt ievietoti 
atklātās iestādēs soda izciešanai vai to atklātās apakšnodaļās vai var strādāt ārpus 
soda izciešanas iestādes. Šos režīma atvieglojumus var piemērot arī citiem notiesā
tajiem, ja tas ir nepieciešams, ievērojot viņu stāvokli. 

Kantoni regulē režīma atvieglojumu nosacījumus un apjomu, kas var tikt secīgi 
picmēroti notiesātajam. 

37.bis pants. īslaicīga ieslodzījuma cietumā izpildīšana 
1. Ja par notiesātā sodāmu rīcību viņam tiek izpildīts ieslodzījums cietumā uz 

laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, tiek piemēroti priekšraksti par arestu. 
Vienlaikus izpildāmajiem sodiem, kā arī galīgajam sodam pēc noziedzīgo 

nodarījumu kopības un papildus sodam tiek piemēroti 397.bis panta 1.daļas 
a) punktā minētie priekšraksti. 

2. Ja tiek izpildīta tikai neizciestā ilgtermiņa ieslodzījuma cietumā daļa, kas 
atlikusi pēc iepriekšējā apcietinājuma ieskaitīšanas vai uz cita pamata, kas nav ilgāka 
par trim mēnešiem, institūcija, kas izpilda sodu, nosaka, vai personu var nosūtīt uz 
iestādi, kas paredzēta aresta izpildīšanai. 

37.pantā paredzētie soda izpildīšanas nosacījumi parasti tiek piemēroti konkrē
tiem gadījumiem. 

3. Ieslodzītajam jebkurā gadījumā ir pienākums strādāt, kā tas viņam tiek 
noteikts. 
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38.pants. Nosacīta atbrīvošana 

1. Ja ieslodzītais izcietis ne mazāk kā divas trešdaļas no soda katorgas cietumā 
vai ieslodzījumā cietumā, pie tam cietumā ne mazāk kā trīs mēnešus, kompetenta 
institūcija var viņu nosacīti atbrīvot, ja viņa uzvedība soda izpildīšanas laikā neliecina 
pret viņu un var uzskatīt, ka viņš labi uzvedīsics brīvībā. 

Ja persona, kura notiesāta ar mūža ieslodzījumu katorgas cietumā, izcietusi 
piecpadsmit gadus, kompetenta institūcija viņu var nosacīti atbrīvot. 

Kompetenta institūcija oficiālā kārtībā pārbauda, vai notiesāto var nosacīti 
atbrīvot. Pirms tam tā saņem iestādes vadības atskaiti, la noklausās ieslodzīto, ja 
viņš neiesniedz lūgumu par atbrīvošanu vai ja lūgums nedod pamatu atbrīvošanai. 

2. Kompetenta institūcija nosacīti atbrīvotajam nosaka pārbaudes laiku, kurā 
viņam jāatrodas aizsargājošā uzraudzībā. Šis pārbaudes laiks kā minimums ir viens 
gads un kā maksimums - pieci gadi. Ja nosacīti atbrīvota persona, kura izcieš mūža 
ieslodzījumu katorgas cietumā, pārbaudes laiks ir pieci gadi. 

3. Kompetenta institūcija nosacīti atbrīvotajam var dot norādījumus par viņa 
uzvedību pārbaudes laikā, īpaši par profesionālo izglītību, atrašanās vietu, 
medicīnisko uzraudzību, aizliegumu lietot alkoholiskos dzērienus un ar noziedzīgo 
nodarījumu izraisītā kaitējuma atlīdzināšanu. 

4. Ja nosacīti atbrīvotais pārbaudes laikā izdara sodāmu nodarījumu, par kuru 
viņš tiek notiesāts ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par trim mēnešiem, un 
kas netiek noteikta nosacīti, kompetenta institūcija nosaka viņa atgriešanu iestādē. 
Ja nosacīti atbrīvotajam tiek piespriests mīkstāks vai nosacīti izpildāms sods, 
kompetenta institūcija var atteikties no viņa atgriešanas iestādē. 

Ja nosacīti atbrīvotais, neskatoties uz kompetentu institūciju oficiālu brīdinā
jumu, rīkojas pretēji kaut vai vienam no saņemtajiem norādījumiem, neatlaidīgi 
izvairās no aizsargājošās uzraudzības vai citādā veidā nonievā parādīto uzticību, 
kompetenta institūcija nosaka viņa atgriešanu iestādē. Vieglākos gadījumos tā var 
atteikties no viņa atgriešanas iestādē. 

Arests, kas piemērots procesa laikā par nosacītas notiesāšanas atcelšanu, tiek 
ieskaitīts izpildāmā soda neizciestās daļas laikā. 

Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu atgriezt iestādē, kompetenta institūcija 
var brīdināt nosacīti atbrīvoto, dot viņam jaunus norādījumus un pagarināt 
pārbaudes laiku maksimums uz pusi no sākotnēji noteiktā laika. 

Ja sakarā ar lēmumu par personas atgriešanu iestādē neizciestā izpildāmā soda 
daļa sakrīt ar 43., 44. vai 100.bis pantā paredzētā līdzekļa izpildīšanu, soda izpildīšana 
tiek atlikta. 

Neizcietās soda daļas izpildīšanu nevar noteikt, ja no pārbaudes laika beigām 
pagājuši pieci gadi. 

5. Ja nosacīti atbrīvotais līdz pārbaudes laika beigām uzvedas labi, viņš tiek 
atbrīvots galīgi. 

39.pants. Arests 

1. Arests ir pats vieglākais soda veids, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. 
Ja likumā līdz ar ieslodzījumu cietumā alternatīvi paredzēts naudas sods, 

tiesnesis ieslodzījuma cietumā vietā var noteikt arestu. 
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2. Arests tiek izpildīts īpašā iestādē, jebkurā gadījumā telpās, kuras nav 
paredzētas citu ar brīvības atņemšanu saistītu sodu vai līdzekļu izpildīšanai. 

3. Personai, kura izcieš arestu, ir jāstrādā. Viņai tiek atļauts pašai izvēlēties 
attiecīgo darbu. Ja persona neizmanto šīs tiesības, viņai jāpilda tas darbs, kāds tiek 
noteikts. 

Ja to attaisno apstākļi, persona var pildīt viņai noteikto darbu ārpus iestādes. 

40.pants. Izpildīšanas pārtraukšana 

Brīvības atņemšanas soda izpildīšana var tikt pārtraukta tikai uz nopietnu 
nosacījumu pamata. 

Ja soda izpildīšanas laikā notiesātais jāpārved uz ārstniecības iestādi vai uz 
patversmi, šajā iestādē pavadītais laiks tiek viņam ieskaitīts soda laikā. Kompetenta 
institūcija šo laiku var neieskaitīt pilnībā vai daļēji, ja ievietošanu ārstniecības iestādē 
vai patversmē izraisījusi slimība vai citi iemesli, kuri neapšaubāmi radušies jau līdz 
soda izciešanas sākumam. No ieskaitīšanas atsakās, ja notiesātais ļaunprātīgi cenšas 
panākt ievietošanu attiecīgajā iestādē vai ja viņš ļaunprātīgi veicina laika, kad 
jāatrodas iestādē, pagarināšanu. 

41.pants. Nosacīta notiesāšana 
1. Notiesājot ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par astoņpadsmit 

mēnešiem, tiesnesis var atlikt tās izpildīšanu vai papildsoda izpildīšanu, ja notiesātā 
iepriekšējā dzīve un raksturs dod pamatu uzskatīt, ka turpmāk viņš neizdarīs 
noziegumus vai kriminālpārkāpumus, un ja viņš pēc tiesas lēmuma vai saskaņā ar 
pušu vienošanos atlīdzina noteikto kaitējumu, ja tas no viņa tika prasīts. 

Atlikšana netiek pieļauta, ja notiesātais piecu gadu laikā pirms nodarījuma 
izdarīšanas kādu laiku izcietis sodu katorgas cietumā vai ieslodzījumu cietumā uz 
laiku, ne mazāku par trim mēnešiem par tīša nozieguma vai kriminālpārkāpuma 
izdarīšanu. Ārvalstu tiesu spriedumi tiek pielīdzināti šveiciešu tiesu spriedumiem, 
ja tie nav pretrunā ar šveiciešu tiesību pamatiem. 

Ja tiesnesis atliek soda izpildīšanu, viņš nosaka notiesātajam pārbaudes laiku 
no diviem līdz pieciem gadiem. 

Nosakot vairākus sodus, tiesnesis var piemērot nosacītu notiesāšanu tikai 
attiecībā uz vienu no tiem. 

2. Tiesnesis var noteikt notiesātajam aizsargājošo uzraudzību. Viņš var dot 
notiesātajam noteiktus norādījumus par viņa uzvedību pārbaudes laikā, īpaši par 
profesionālo izglītību, atrašanās vietu, medicīnisko uzraudzību, aizliegumu lietot 
alkoholiskos dzērienus un ar noziedzīgo nodarījumu izraisītā kaitējuma atlīdzināšanu 
noteiktā laikā. 

Apstākļi, kas attaisno nosacītas notiesāšanas piemērošanu vai izslēdz to, kā arī 
tiesneša norādījumi tiek uzskaitīti spriedumā. Tiesnesis var papildus mainīt 
norādījumus. 

3. Ja notiesātais pārbaudes laikā izdara noziegumu vai kriminālpārkāpumu, 
neskatoties uz kompetentu institūciju oficiālu brīdinājumu, rīkojas pretēji kaut vai 
vienam no saņemtajiem norādījumiem, neatlaidīgi izvairās no aizsargājošās 
uzraudzības vai citādā veidā nonievā dāvāto uzticību, tiesnesis pieņem lēmumu par 
soda izpildīšanu. 
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Ja ir pamatots viedoklis par nosacītas notiesāšanas nepieciešamību, tiesnesis 
vieglākos gadījumos tās vietā atkarībā no apstākļiem var brīdināt notiesāto, noteikt 
viņam 2.daļā paredzētos papildu līdzekļus un pagarināt spriedumā noteikto 
pārbaudes laiku maksimums uz pusi. 

Ja pārbaudes laikā tiek izdarīts noziegums vai kriminālpārkāpums, šajā 
jautājumā kompetents tiesnesis pieņem lēmumu arī par atliktā soda izpildīšanu vai 
tā aizstāšanu ar paredzētajiem līdzekļiem. Citos gadījumos par kompetentu 
uzskatāms tiesnesis, kurš piemērojis nosacītu notiesāšanu. 

Ja pēc nosacītas notiesāšanas atcelšanas izpildīšanai noteiktais sods sakrīt ar 
43., 44. vai 100.bis pantā paredzētā līdzekļa izpildīšanu, soda izpildīšana tiek atlikta. 

Atliktā soda izpildīšanu vairs nevar noteikt, ja no pārbaudes laika beigām ir 
pagājuši pieci gadi. 

4. Ja notiesātais līdz pārbaudes laika beigām nosacīti izcieš sodu, un ir tikuši 
izpildīti naudas sodi un bez nosacījuma noteiktie papildsodi, kompetenta kantona 
institūcija likvidē ierakstu par spriedumu sodāmības uzskaites reģistrā. 

2. Drošības līdzekļi 

42.pants. "Ierasto" noziedznieku internēšana 

1. Ja persona, kura jau tīši izdarījusi daudzus noziegumus vai krimināl-
pārkāpumus un viņai kopumā bijusi atņemta brīvība vismaz uz diviem gadiem sakarā 
ar notiesāšanu ar ievietošanu katorgas cietumā vai ar ieslodzījumu cietumā vai 
audzināšanas darba līdzekļu piemērošanu, vai viņu institūcija, kas izpilda brīvības 
atņemšanas sodu, bija internējusi kā "ierastu" noziedznieku, piecu gadu laikā pēc 
galīgās atbrīvošanas izdara jaunu tīšu noziegumu vai kriminālpārkāpumu, kas liecina 
par viņas tieksmi izdarīt noziegumus vai krominālpārkāpumus, tiesnesis kā 
institūcija, kura izpilda sodu katorgas cietuma vai ieslodzījuma cietumā veidā, var 
noteikt internēšanu. 

Ja tas ir nepieciešams, tiesnesis pieņem lēmumu par personas garīgā stāvokļa 
novērtēšanu. 

2. Internēšana tiek izpildīta atklātās vai slēgtās iestādēs, taču nekādā gadījumā 
iestādēs personām, kuras noziegumu izdarījušas pirmo reizi, aresta namos, 
audzināšanas darba iestādēs un ārstniecības iestādēs alkoholiķiem. 

3. Personai, kurai ir piemērota internēšana, ir jāpilda viņai noteiktais darbs. 
Persona, kurai ir piemērota internēšana, ja viņa izcietusi ne mazāk kā pusi no 

soda laika, pavadījusi iestādē kā minimums divus gadus un labi uzvedusies, var 
strādāt ārpus iestādes. Izņēmuma gadījumos šis režīma atvieglojums var tikt 
attiecināts arī uz citām personām, kurām piemērota internēšana, ja tas nepieciešams 
sakarā ar viņu stāvokli. 

4. Persona, kurai ir piemērota internēšana, paliek iestādē vismaz līdz brīdim, 
kamēr paiet divas trešdaļas no noteiktā soda un kā minimums trīs gadus. Pie tam 
tiesnesis saskaņā ar 69.pantu soda laikā ieskaita iepriekšējo apcietinājumu. 

Internēšanas minimālā termiņa beigās kompetenta institūcija pieņem lēmumu 
par nosacītu atbrīvošanu uz trim gadiem, ja tā uzskata, ka izolācija vairāk nav 
nepieciešama, un nodod atbrīvoto aizsargājošai uzraudzībai. 

Gadījumos, ja viņš tiek atgriezts iestādē, jaunās izolācijas minimālais ilgums 
parasti ir pieci gadi. 
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5. Pēc kompetentas institūcijas lūguma izņēmuma gadījumos tiesnesis 
internēšanu var atcelt jau pirms minimālā triju gadu termiņa, ja vairs nav pamata 
internēšanas piemērošanai un pagājušas divas trešdaļas no soda laika. 

43.pants. Līdzekļi, kas piemērojami garīgi slimajiem 
1. Ja personas, kura izdarījusi nodarījumu, par ko saskaņā ar likumu draud 

katorgas cietums vai ieslodzījums cietumā, garīgais stāvoklis norāda uz medicīniskās 
uzraudzības vai īpašas aprūpes nepieciešamību, un var uzskatīt, ka ar to pašu tiks 
novērstas vai samazinātas jaunu sodāmu nodarījumu izdarīšanas briesmas, tiesnesis 
var nosūtīt priekšrakstu par slimā ievietošanu ārstniecības iestādē vai patversmē. 
Ja slimais neapdraud trešās personas, var aprobežoties ar ambulatoro ārstēšanu. 

Ja persona sakarā ar savu garīgo stāvokli būtiskā veidā apdraud sabiedrisko 
drošību, tiesnesis izdod rīkojumu par internēšanas piemērošanu, ja šis līdzeklis ir 
nepieciešams, lai novērstu turpmākās briesmas citām personām. Internēšana tiek 
izpildīta speciālā iestādē. 

Tiesnesis pieņem savu lēmumu, ņemot vērā personas fizisko un garīgo stāvokli, 
internēšanas, ārstniecības un aprūpes nepieciešamību. 

2. Ja tiesnesis nosūta rīkojumu uz ārstniecības iestādi vai patversmi vai internē
šanas piemērošanai, brīvības atņemšanas sods, ja tāds bijis noteikts, tiek apturēts. 

Ambulatorās ārstēšanas veikšanai tiesnesis var apturēt soda izpildīšanu, lai 
ņemtu vērā ārstēšanās veidu. Šajā gadījumā saskaņā ar 41 .panta 2.daļu viņš var dot 
norādījumus un, ja tas ir nepieciešams, nozīmēt aizsargājošo uzraudzību. 

3. Ja ārstēšanās iestādē izrādījusies bez rezultāta, tiesnesis pieņem lēmumu, vai 
un cik ilgi vēl izpildāmi atceltie sodi. 

Ja ambulatorā ārstēšana nesasniegs mērķi vai persona radīs draudus citiem, 
bet viņai sakarā ar garīgo stāvokli nepieciešama medicīniskā uzraudzība vai īpaša 
sociāla aizbildnība, persona saskaņā ar tiesneša rīkojumu tiek nosūtīta uz ārstnie
cības iestādi vai patversmi. Ja ārstēšanās norādītajā iestādē nav nepieciešama, 
tiesnesis pieņem lēmumu, vai un cik ilgi vēl izpildāmi atceltie sodi. 

Soda izpildīšanas vietā tiesnesis var noteikt citus drošības līdzekļus, ja to 
nosacījumi ir jāizpilda. 

4. Kompetenta institūcija pieņem lēmumu par līdzekļa atcelšanu, ja zūd pamats 
tā piemērošanai. 

Ja līdzekļa noteikšanas pamats nav zudis pilnībā, kompetenta institūcija var 
noteikt nosacītu atbrīvošanu no iestādes vai no ārstēšanās. Tā var noteikt atbrīvo
tajam aizsargājošo uzraudzību. Pārbaudes laiks un aizsargājošā uzraudzība var tikt 
atcelti, ja tie vairāk nav vajadzīgi. 

Pirms atbrīvošanas kompetentai institūcijai par to jāziņo tiesnesim 
5. Pēc sarunas ar ārstu tiesnesis pieņem lēmumu par to, vai un cik ilgi vēl uz 

atbrīvošanas brīdi vai pēc ārstēšanās pabeigšanas izpildāmi atceltie sodi. It īpaši 
persona var tikt pilnībā atbrīvota no soda izpildīšanas, ja ir pamats bažām, ka tas 
būtiski apdraud līdzekļa piemērošanas rezultativitāti. 

Brīvības atņemšanas ilgums līdzekļa izpildīšanas laikā iestādē tiek ieskaitīts soda 
laikā, kas tika atcelts līdz ar Šā līdzekļa nozīmēšanu. 

Kompetenta institūcija, paziņojot par savu lēmumu, izsaka savu viedokli 
jautājumā par to, vai tā piekrīt, ka soda izpildīšana ir kaitīga atbrīvotajam. 
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44.pants. Personu, kuras pārmērīgi lieto alkoholiskos dzērienus un narkotisko 
līdzekļus, ārstēšana 

1. Ja persona cieš no alkoholisma un viņas izdarītais nodarījums ir no tā atkarīgs, 
tiesnesis var nolemt par viņas nosūtīšanu uz ārstniecības iestādi alkoholiķiem vai, 
ja tas ir nepieciešams, uz citu ārstniecības iestādi, lai novērstu jauna nozieguma vai 
kriminālpārkāpiima izdarīšanas briesmas. Tiesnesis var nozīmēt arī ambulatoro 
ārstēšanos. 43.panta 2.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

Tiesnesis, ja tas ir nepieciešams, pieprasa atzinumu par personas fizisko un 
garīgo stāvokli, kā arī par ārstēšanās lietderību. 

2. Ārstēšanas iestādei alkoholiķiem jābūt nodalītai no citām šajā likumā paredzē
tajām iestādēm. 

3. Ja izrādās, ka persona nevar tikt izārstēta, vai pēc divu gadu atrašanās iestādē 
vēl nav iestājušies nosacījumi nosacītai atbrīvošanai, tiesnesis pēc iestādes vadības 
atskaites saņemšanas pieņem lēmumu, vai un cik ilgi vēl pildāmi atceltie sodi. 

Soda izpildīšanas vietā tiesnesis var noteikt citus drošības līdzekļus, ja to 
priekšnoteikumi ir jāizpilda. 

4. Ja kompetenta institūcija uzskata, ka persona ir izārstējusies, tā pieņem 
lēmumu par viņas atbrīvošanu no iestādes. 

Kompetenta institūcija var nosacīti atbrīvot viņu uz laiku no viena gada līdz 
trim gadiem un noteikt uz šo laiku aizsargājošo uzraudzību. 

Pirms atbrīvošanas kompetentai institūcijai par savu lēmumu jāpaziņo tiesnesim. 
Tiesnesis pieņem lēmumu, vai un cik ilgi vēl uz atbrīvošanas no iestādes brīdi 

vai pēc ārstēšanās pabeigšanas izpildāmi atceltie sodi. Kompetenta institūcija savu 
viedokli šajā jautājumā pauž, ziņojot par savu lēmumu. Brīvības atņemšanas ilgums 
līdzekļa izpildīšanas laikā iestādē tiek ieskaitīts soda laikā, kas tika atcelts līdz ar 
līdzekļa nozīmēšanu. 

5. Šis pants konkrētos gadījumos piemērojams personām, kuras cieš no 
narkomānijas. 

Ja izrādās, ka personai, kura cieš no narkomānijas un kurai noteikts sods, 
papildus nepieciešama arī ārstēšanās, kam viņa ir derīga un vēlas ārstēties, tiesnesis 
pēc personas lūguma var nosūtīt viņu uz iestādi personām, kuras cieš no narkomā
nijas, un atlikt vēl neizciestā soda izpildīšanu. 

45.pants. Nosacīta atbrīvošana un atbrīvošana ar pārbaudi 

1. Kompetentai institūcijai oficiāli ir tiesības lemt, vai un kad piemērojama 
nosacīta atbrīvošana vai atbrīvošana ar pārbaudi. 

Sakarā ar nosacītu atbrīvošanu vai atbrīvošanu ar pārbaudi no iestādes saskaņā 
ar 42. vai 43.pantu, kompetenta institūcija vismaz vienu reizi gadā pieņem lēmumu, 
bet, izolējot "ierastos" noziedzniekus saskaņā ar 42.pantu - pirmo reizi likumā 
noteiktā minimālā termiņa beigās. 

Visos gadījumos pirms lēmuma pieņemšanas kompetentai institūcijai ir jāuz
klausa atbrīvojamais vai viņa pārstāvis un jāsaņem iestādes vadības atskaite. 

2. Kompetenta institūcija var dot atbrīvotajam norādījumus par viņa uzvedību 
pārbaudes laikā, īpaši par profesionālo izglītību, atrašanās vietu, medicīnisko uzrau
dzību, aizliegumu lietot alkoholiskos dzērienus un ar noziedzīgo nodarījumu izraisītā 
kaitējuma atlīdzināšanu. 
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3. Ja atbrīvotais pārbaudes laikā izdara noziegumu vai kriminālpārkāpumu, 
par ko viņam tiek piespriests reāli izpildāms brīvības atņemšanas sods uz laiku, 
ilgāku par trim mēnešiem, kompetenta institūcija lūdz tiesnesi izpildīt atlikto sodu 
vai atgriež viņu iestādē. Ja atbrīvotais tiek sodīts ar mīkstāku sodu vai sodu, kas 
izpildāms nosacīti, kompetenta institūcija pēc tiesneša lūguma var atteikties no 
atliktā soda izpildīšanas vai no personas atgriešanas iestādē. 

Ja atbrīvotais, neskatoties uz kompetentu institūciju oficiālu brīdinājumu, rīkojas 
pretēji kaut vienam no dotajiem norādījumiem, neatlaidīgi izvairās no aizsargājošās 
uzraudzības vai citādā veidā nonievā viņam dāvāto uzticību, kompetenta institūcija 
lūdz tiesu par atliktā soda izpildīšanu vai atgriež personu iestādē. Vieglākos 
gadījumos kompetenta institūcija var atteikties no lūguma par atlikto sodu izpildī
šanu un no personas atgriešanas iestādē. 

Ja persona netiek atgriezta iestādē, kompetenta institūcija var brīdināt atbrīvojamo, 
dot viņam jaunus norādījumus un palielināt pārbaudes laiku maksimums uz pusi 
no sākotnēji noteiktā laika. 

Kompetenta institūcija var noteikt personas atgriešanu iestādē, ja tiek konstatēts, 
ka tas nepieciešams personas stāvoklim. 

Ja persona tiek atgriezta iestādē 41 .pantā paredzēto līdzekļu izpildīšanai, jaunais 
maksimālais laiks ir divi gadi. Kopīgais līdzekļu piemērošanas ilgums, vairākkārt 
atgriežoties iestādē, nedrīkst pārsniegt sešus gadus. 

Šis nosacījums piemērojams konkrētiem gadījumiem, kad tiek noteikta 
ambulatorā ārstēšanās, atliekot sodu saskaņā ar 43. vai 44.pantu. 

4. Ja atbrīvotais labi uzvedas līdz pārbaudes laika beigām, viņš ir uzskatāms par 
pilnīgi atbrīvotu. 

5. 40.pants par izpildīšanas pārtraukšanu tiek piemērots, ja to pieļauj soda 
mērķis. 

6. Ja no notiesāšanas, lēmuma par personas atgriešanu iestādē vai līdzekļa 
apturēšanas brīža pagājuši vairāk nekā pieci gadi bez tā, ka to izpildīšana varēja 
tikt uzsākta vai turpināta, tiesnesis pieņem lēmumu, vai un cik ilgi vēl izpildāmi 
neizpildītie sodi, ja līdzekļu piemērošana vairāk nav nepieciešama. "Ierasto" 
noziedznieku internēšanai šis termiņš ir desmit gadi; ja iestājas soda izpildīšanas 
noilgums, "ierasto" noziedznieku internēšana tāpat vairāk nav izpildāma. 

3. Vispārīgie nosacījumi sodiem, kas saistīti ar brīvības 

atņemšanu, un drošības līdzekļiem 

46.pants. Iestādes darbības noteikumi 
1. Visās iestādēs vīrieši un sievietes tiek turēti atsevišķi. 
2. Iestādēs tiek veikti pasākumi, kas vērsti uz personu, kuras izcieš sodu, dvēselisko, 

garīgo un fizisko vajadzību apmierināšanu, un tiek organizēti attiecīgi dienesti. 
3. Advokātam un ar kantona tiesībām atzītai pilnvarotai uzticības personai tiek 

ļauta neierobežota kontaktēšanās ar aizstāvamo tiesas un administratīvajā procesā 
iestādes kopīgajā tiesiskajā režīmā, ja tas nav pretrunā ar konfederatīvajiem un 
kantonu procesuālajiem likumiem. Ja tas tiek izmantots ļaunprātīgi, iestādes vadītājs 
ar kompetentas institūcijas piekrišanu var aizliegt neierobežoto kontaktēšanos ar 
aizstāvamo. 

Sarakstīšanās ar uzraudzības institūcijām tiek garantēta. 
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47.pants. Aizsargājoša uzraudzība 

Aizsargājošā uzraudzība sniedz personai palīdzību, sakārtojot dzīvi brīvībā, kas 
izpaužas palīdzībā ar vārdiem un darbiem, proti, piedaloties viņas izmitināšanā un 
iekārtošanā darbā. 

Aizsargājošā uzraudzība tiek veikta pēc iespējas nemanāmi personai, lai bez 
vajadzības neapgrūtinātu viņas dzīvi. 

Veicot aizsargājošo uzraudzību, jāņem vērā, ka personas, kurām ir nosliece uz 
recidīvu alkohola un narkotisko vielu ļaunprātīgas lietošanas rezultātā, kā arī sakarā 
ar to garīgo vai fizisko stāvokli, ir ievietojamas atbilstošajā vidē, un, ja tas nepiecie
šams, viņām jāatrodas ārsta uzraudzībā. 

4. Naudas sods 

48.pants. Apmērs 

1. Ja likums tieši nenosaka citādi, naudas soda maksimālais apmērs ir 40 000 
franku. 

Ja persona rīkojas mantkārīgu tieksmju dēļ, tiesnesis nav saistīts ar šo maksimālo 
soda apmēru. 

2. Tiesnesis nosaka naudas soda lielumu atkarībā no personas stāvokļa, taču 
tādā veidā, lai mantiskie zaudējumi, kādus persona cietīs sakarā ar šā soda veida 
piemērošanu, būtu adekvāti viņas vainai. 

Nosakot personas stāvokli, nozīme ir tādiem apstākļiem, kā viņas ienākumi un 
viņas manta, viņas ģimenes stāvoklis un viņas ģimenes pienākumi, viņas profesija 
un viņas alga, viņas vecums un viņas veselības stāvoklis. 

3. Ja notiesātais nomirst, naudas sods izpildīts netiek. 

49.pants. Izpildīšana 

1. Kompetenta institūcija nosaka notiesātajam nomaksas termiņu no viena 
mēneša līdz trim mēnešiem. Ja notiesātajam nav pastāvīgtis dzīvesvietas Šveicē, viņam 
tiek uzlikts pienākums naudas sodu nomaksāt uzreiz vai iesniegt nodrošinājumu. 

Kompetenta institūcija var atļaut notiesātajam nomaksāt naudas sodu pa daļām, 
kuru apmēru un nomaksāšanas laiku kompetenta institūcija nosaka atkarībā no 
personas stāvokļa. Kompetenta institūcija ari var atļaut personai atstrādāt naudas 
sodu, pildot darbus bez samaksas, proti, valsts vai kopienas labā. Šajā gadījumā 
kompetenta institūcija var pagarināt izpildīšanas laiku. 

2. Ja notiesātais viņam noteiktajā laikā nenomaksā naudas sodu vai citādā veidā 
to neatstrādā, kompetenta institūcija nosaka parāda piedziņu no viņa, ja no tā var 
sagaidīt kādu rezultātu. 

3. Ja notiesātais vispār nemaksā naudas sodu un citādā veidā to neatstrādā, 
tiesnesis aizstāj naudas sodu ar arestu. 

Tiesnesis tieši spriedumā vai papildus lēmumā var atcelt naudas soda aizstāšanu, 
ja notiesātais viņam pierādīs, ka bez vainas atrodas stāvoklī, kad viņš nevar nomaksāt 
naudas sodu. Veicot naudas soda aizstāšanas papildus atcelšanu, process ir bezmaksas. 

Ja naudas sods tiek aizstāts ar arestu, naudas soda trīsdesmit franki tiek pielīdzināti 
vienai aresta dienai, pie tam aizstātais sods nevar būt ilgāks par trim mēnešiem. 
Priekšraksti par soda nosacītu piemērošanu attiecināmi arī uz aizstāto sodu. 

4. Ja ir 41.panta l.daļā minētie nosacījumi, tiesnesis spriedumā var noteikt, ka 
notiesāšanas ar naudas soda nomaksu fiksēšana sodāmības uzskaites reģistrā var 
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likt anulētajā notiesātais līdz tiesneša noteiktā pārbaudes laika no viena gada līdz 
diviem gadiem beigām ticis notiesāts par šajā laikā izdarītu noziedzīgu nodarījumu 
un ja naudas sods ir nomaksāts, citādā veidā atstrādāts vai notiesātais bijis atbrīvots 
no naudas soda. 41.panta 2. un 3.daļa tiek piemērota konkrētiem gadījumiem. 

Anulēšanu veic kantona kompetenta institūcija, kurai oficiāli uzdota soda 
izpildīšana. 

50.pants. Naudas sods līdz ar brīvības atņemšanu 
Ja persona rīkojusies mantkārīgu tieksmju dēļ, tiesnesis līdz ar brīvības atņem

šanu var noteikt viņai naudas sodu. 
Ja likumā alternatīvi paredzēta brīvības atņemšana un naudas sods, tiesa katrā 

gadījumā var noteikt abus šos sodus. 

5. Papildsodi 

51.pants. Atbrīvošana no amata 
1. To, kurš, būdams vēlētas institūcijas loceklis vai ierēdnis, ar nozieguma vai 

kriminālpārkāpuma izdarīšanu necienīgi ļaunprātīgi izmantojis viņam dāvāto 
uzticību, tiesnesis pasludina par nespējīgu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem 
būt par vēlētas institūcijas locekli vai par ierēdni. 

2. Tam, kurš tiek sodīts ar katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā, tiesnesis 
uz laiku no diviem līdz desmit gadiem var atņemt tiesības tikt ievēlētam par vēlētas 
institūcijas locekli vai par ierēdni, ja viņš ar savu nodarījumu necienīgi ļaunprātīgi 
izmantojis tam dāvāto uzticību. 

Tam, kurš, būdams "ierasts" noziedznieks, saskaņā ar 42.pantu ticis nosūtīts uz 
izolācijas iestādi "ierastiem" noziedzniekiem, uz desmit gadiem pēc kārtas tiek 
atņemtas tiesības tikt ievēlētam. 

3. Atbrīvošanas no amata sekas iestājas vienlaikus ar sprieduma stāšanos 
likumīgā spēkā. 

Termiņš tiek skaitīts no tās dienas, kad izciesta brīvības atņemšana vai persona 
tikusi atbrīvota no tās; nosacītas atbrīvošanas gadījumā personai, kura labi uzvedu
sies pārbaudes laikā, termiņš tiek skaitīts no tās dienas, kad viņa nosacīti atbrīvota; 
izolējot "ierastus" noziedzniekus - no galīgās atbrīvošanas dienas. 

52.pants (Izslēgts) 

53.pants. Vecāku vai aizbildnības varas atņemšana 

Ja kāds, izdarot noziegumu vai kriminālpārkāpumu, par ko tam noteikts sods 
brīvības atņemšanas veidā, pārkāpj savus vecāku, aizbildņa vai aizgādņa pienākumus, 
tiesnesis var atņemt viņam vecāku, aizbildnības vai aizgādnības varu un pasludināt 
viņu par nespējīgu realizēt vecāku varu vai būt par aizbildni vai par aizgādni. 

Citos gadījumos, kad tiesnesis uzskata, ka notiesātais sakarā ar nozieguma vai 
kriminālpārkāpuma izdarīšanu nav cienīgs realizēt vecāku, aizbildnības vai aizgād
nības varu, viņš nosūta par to ziņojumu aizbildnības vai aizgādnības institūcijai. 

54.pants. Aizliegums nodarboties ar noteiktu profesiju, amatu vai slēgt tirdz
nieciskus darījumus 

Ja kāds, kuram ir varas institūcijas attiecīgā atļauja, darbojoties profesijā, amatā, 
vai slēdzot tirdznieciskus darījumus, izdarījis noziegumu vai kriminālpārkāpumu, 
par kuru tam noteikts sods brīvības atņemšanas veidā uz laiku, ilgāku par trim 
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mēnešiem, un pastāv turpmākas ļaunprātības briesmas, tiesnesis var aizliegt viņam 
darboties noteiktā profesijā, amatā vai slēgt tirdznieciskus darījumus uz laiku no 
sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

Aizliegums stājas spēkā līdz ar sprieduma stāšanos likumīgā spēkā. Ja notiesātais 
tiek nosacīti atbrīvots, kompetenta institūcija lemj, vai viņš var un ar kādiem 
pārbaudes nosacījumiem nodarboties ar noteiktu profesiju, amatu vai slēgt tirdz
nieciskus darījumus. 

Ja nosacīti atbrīvotajam pārbaudei tikusi atļauta turpmāka nodarbošanās 
noteiktā profesijā, amatā vai tirdzniecisku darījumu slēgšana un viņš pārbaudes 
laikā labi uzvedies, papildsods vairāk netiek izpildīts. Ja tas nebija atļauts, aizlieguma 
termiņu sāk skaitīt no nosacītas atbrīvošanas dienas. 

Ja atbrīvošanas nosacījumi netika ievēroti vai nosacīti atbrīvotais nav izturējis 
pārbaudes laiku, aizlieguma termiņu skaita no tās dienas, kurā izciesta brīvības 
atņemšana vai tās daļa vai persona tikusi atbrīvota no soda. 

55.pants. Izsūtīšana aiz valsts robežām 

Tiesnesis ārzemniekam, kurš bijis notiesāts ar katorgas cietumu vai ieslodzījumu 
cietumā, var noteikt izsūtīšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem. Recidīva 
gadījumā izsūtījums var būt uz mūžu. 

Ja notiesātais ticis atbrīvots nosacīti, kompetenta institūcija lemj, vai var un ar 
kādiem pārbaudes nosacījumiem izsūtīšanu var atlikt nosacīti. 

Ja nosacīti atbrīvotais labi uzvedas līdz pārbaudes laika beigām, atliktā izsūtīšana 
no valsts vairs netiek izpildīta. Ja nosacīta atbrīvošana netika piemērota, izsūtīšanas 
no valsts termiņu skaita no tās dienas, kad nosacīti atbrīvotais atstājis Šveici. 

Ja nosacīta atbrīvošana netika piemērota vai nosacīti atbrīvotais nav izturējis 
pārbaudes laiku, priekšraksts ir spēkā no tās dienas, kad izciesta brīvības atņemšana 
vai tās daļa vai persona tikusi atbrīvota no soda. 

56.pants. Aizliegums apmeklēt konkrētu restorānu 

Ja pārmērīga alkoholisko dzērienu lietošana novedusi personu līdz nozieguma 
vai kriminālpārkāpuma izdarīšanai, tiesnesis līdz ar soda noteikšanu var aizliegt 
vainīgajam uz laiku no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem apmeklēt konkrētu 
restorānu, kurā tiek lietoti alkoholiskie dzērieni. īpašu attiecību gadījumā aizlieguma 
darbība var tikt ierobežota ar noteiktu norādītu apvidu. 

Kantoni saņem priekšrakstu par šā aizlieguma publicēšanu. Aizliegums stājas 
spēkā līdz ar sprieduma stāšanos likumīgā spēkā. Ja ar spriedumu tiek noteikts 
brīvības atņemšanas sods, aizlieguma termiņu sāk skaitīt ar to dienu, kad izciesta 
brīvības atņemšana vai tās daļa vai persona tikusi atbrīvota no soda. Ja nosacīti 
atbrīvotais labi uzvedies pārbaudes laikā, aizlieguma termiņu skaita no nosacītas 
atbrīvošanas dienas. Pēc noteiktā pārbaudes laika beigām tiesnesis var atcelt 
aizliegumu apmeklēt konkrētu restorānu. 

6. Citi līdzekļi 

57.pants. Preventīvā drošības nauda 

1. Ja pastāv briesmas, ka kāds izdarīs noziegumu vai kriminālpārkāpumu, ar 
kuru tas draud, vai kādam, kurš bijis notiesāts par nozieguma vai kriminālpārkāpuma 
izdarīšanu, ir nodoms vēlreiz noteiktā dienā izdarīt noziegumu, tiesnesis pēc per
sonas sūdzības, kurai tiek draudēts ar šā nozieguma vai kriminālpārkāpuma 
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izdarīšanu, var paņemt no vainīgā solījumu neizdarīt noziegumu un uzlikt viņam 
par pienākumu sniegt attiecīgu tā izpildes garantiju. 

2. Ja persona pārkāpj saistību vai ļaunprātīgi neiesniedz nodrošinājumu 
noteiktajā laikā, tiesa drošības labad var pakļaut viņu arestam. Aresta laiks, kura 
mērķis ir nodrošināt drošību, nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem, un tas ir 
izpildāms kā arests. 

3. Ja persona divu gadu laikā pēc tam, kad viņa ir iesniegusi attiecīgo 
nodrošinājumu, izdara noziegumu vai kriminālpārkāpumu, tas pāriet valsts budžetā. 
Citā gadījumā tas tiek atgriezts. 

Konfiskācija 

58.pants. Bīstamu priekšmetu konfiskācija 
Neatkarīgi no konkrētās personas sodāmības tiesnesis izdod rīkojumu par to 

priekšmetu konfiskāciju, kas kalpojuši noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai bijuši 
tam paredzēti, vai iegūli noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā, ja šie 
priekšmeti apdraud cilvēku drošību, tikumību vai sabiedrisko kārtību. 

Tiesnesis var dot rīkojumu konfiscētos priekšmetus padarīt par nederīgiem vai 
iznīcināt tos. 

58.bis pants (Izslēgts) 

59.pants. Mantisko labumu konfiskācija 

1. Tiesnesis izdod rīkojumu par mantisko labumu, kas iegūti noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas rezultātā vai bijuši paredzēti tam, lai veicinātu noziedzīgu 
nodarījumu vai atlīdzinātu par tā izdarīšanu, konfiskāciju, ja tie netiek nodoti 
cietušajam tiesiskā stāvokļa atjaunošanai. 

Konfiskācija tiek izslēgtajā trešā persona ieguvusi mantiskos labumus, nezinot 
par konfiskācijas nosacījumiem, un ja viņa samaksājusi līdzvērtīgu atlīdzību vai 
konfiskācija viņai varētu būt nesamērīgi barga. 

Konfiskācijas noilgums ir pieci gadi; ja uz nosacīto noziedzīgā nodarījuma 
viijāšanu attiecināmi ilgāki noilguma termiņi, šie termiņi tiek piemēroti ari 
konfiskācijai. 

Par konfiskāciju tiek paziņots oficiāli. Cietušā un trešo personu pretenzijas tiek 
pieņemtas piecu gadu laikā pēc oficiālā paziņojuma. 

2. Ja konfiskācijai pakļauto mantisko labumu reāli vairāk nav, tiesnesis atzīst 
valsts prasību par zaudējumu atlīdzināšanas aizstāšanu par vienlīdzīgu salīdzinājumā 
ar trešo personu prasību tikai tad, ja tas neliek izslēgts, pamatojoties uz 1.daļas 
2.rindkopu. Tienesis var pilnībā vai daļēji atteikties no prasības par zaudējumu 
atlīdzināšanas aizstāšanu, ja ir pamats domāt, ka tie nebūtu piedzenami vai nopietni 
traucētu cietušā resocializācijai. 

Lai nodrošinātu prasību par zaudējumu atlīdzināšanas aizstāšanu cietušajam, 
iepriekšējās izmeklēšanas institūcijas var uzlikt mantai arestu. Mantas arests prasības 
par zaudējumu atlīdzību piespiedu izpildīšanas gadījumā nepamato valsts 
priekšrocības tiesības. 

3. Tiesnesis dod rīkojumu par visu mantisko labumu konfiskāciju, kas atrodas 
noziedzīgas organizācijas rīcībā. Attiecībā uz personas, kura ir noziedzīgas organizā
cijas locekle vai atbalsta to (260.pants), mantiskajiem labumiem tiek prezumētas 
rīcības tiesības, lai pierādītu pretējo. 
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4. Ja konfiscējamo mantisko labumu apjomu nevar noteikt vispār vai tikai 
nesamērojamos lielumos, tiesnesis var to novērtēt pats. 

60.pants. Kompensācija cietušajam 

Ja kādam ar noziegumu vai kriminālpārkāpumu ticis nodarīts kaitējums, kuru 
nesedz atlīdzināšana, un tiek uzskatīts, ka kaitējuma nodarītājs neatlīdzinās to, 
tiesnesis pēc cietušā prasības piespriež kaitējuma atlīdzības apmērus tiesas kārtībā 
vai kompensācijas kārtībā no: 

a) notiesātā nomaksātā naudas soda; 
b) konfiscētajiem priekšmetiem un mantiskajiem labumiem vai ieņēmumiem 

no to realizācijas, atskaitot realizācijas izdevumus; 
c) zaudējuma atlīdzināšanas aizstātajām prasībām; 
d) galvojuma līdzekļiem. 
Tiesnesis var noteikt to tikai tajā gadījumā, ja cietušais sava prasījuma attiecīgo 

daļu pāradresē valstij. 
Gadījumam, kad to noteikt spriedumā nav iespējams, kantoni nodrošina 

vienkāršu un ātru procesu. 

6T.pants. Sprieduma publicēšana 

Ja ir iespēja nopublicēt spriedumu sabiedrības, cietušā vai personas, kura ir 
pilnvarota sūdzības iesniegšanai, interesēs, tiesnesis to nosaka uz notiesātā rēķina. 

Ja rīkojums par attaisnojoša sprieduma publicēšanu dots sabiedrības interesēs, 
tiesnesis nosaka to uz valsts līdzekļu rēķina vai uz personas, kura paziņojusi par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, rēķina. 

Sprieduma publicēšana cietušās personas, personas, kura pilnvarota iesniegt 
sūdzību, un attaisnotā interesēs tiek veikta tikai pēc viņu lūguma. 

Tiesnesis nosaka publikācijas veidu un apjomu. 

62.pants. Sodāmības uzskaites reģistrs 

Ziņas par notiesājošiem spriedumiem un drošības līdzekļu piemērošanu tiek 
iekļautas sodāmības uzskaites reģistrā (359.-364.pants). 

Otrā nodaļa: Soda noteikšana 

1. Vispārīgie noteikumi 

63.pants. Soda noteikšanas vispārīgie noteikumi 

Tiesnesis nosaka soda mēru adekvāti personas vainai; viņš ņem vērā pamudino
šos motīvus, iepriekšējo dzīvi un apsūdzētā personiskās attiecības. 

2. Soda mīkstināšana 
64.pants. Apstākļi, kas mīkstina sodu 

Tiesnesis var mīkstināt sodu, ja persona rīkojusies: 
vadoties no cieņu izraisošiem pamudinošiem motīviem; 
atrodoties posta stāvoklī; 
smagu draudu ietekmē; 
personas, kurai viņai ir pienākums pakļauties vai no kuras viņa ir atkarīga, 

pamudināta; 
ja personu nopietnā kārdināšanā ievedis cietušais ar savu uzvedību; 

356 

Pimā grāmata. Vispārīgie noteikumi 

ja viņa bijusi nikna vai cietusi lielas sāpes, ko izraisījis netaisnīgs kairinājums 
vai nepelnīts apvainojums; 

ja viņa izrāda aktīvu nožēlošanu, proti, atlīdzina no viņas pieprasīto kaitējumu; 
ja no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas pagājis visai ilgs laiks, kurā persona 

labi uzvedusies; 
ja personai vecumā no astoņpadsmit līdz divdesmit gadiem vēl nav pilnīga 

priekšstata par sava noziedzīgā nodarījuma prettiesiskumu. 
65.pants. Soda aizstāšanas gadījumi 
Ja tiesnesis atrod par iespējamu mīkstināt sodu, viņš nosaka: 
mūža ieslodzījuma katorgas cietumā vietā - katorgas cietumu uz laiku, ne 

mazāku pa desmit gadiem; 
katorgas cietuma ar īpaši noteiktu minimālo laiku vietā - katorgas cietumu; 
katorgas cietuma vietā - ieslodzījumu cietumā uz laiku no sešiem mēnešiem 

līdz pieciem gadiem; 
cietuma ar īpaši noteiktu minimālo laiku vietā - ieslodzījumu cietumā; 
ieslodzījuma cietumā vietā - arestu vai naudas sodu. 

66.pants. Soda mīkstināšana pēc personiskā ieskata 
Tur, kur likums paredz soda mīkstināšanu pēc personiskā ieskata, tiesnesis nav 

saistīts ar soda veidu un mēru, kas paredzēts par nozieguma vai kriminālpārkāpuma 
izdarīšanu. 

Tomēr tiesnesi saista soda minimālais apmērs, kas noteikts likumā konkrētajam 
soda veidam. 

66.bis pants. Atteikšanās no tālākas kriminālvajāšanas un atbrīvošana no soda 

Ja persona tik smagi cietusi no sava nodarījuma tiešajām sekām, ka sods viņai 
būtu nesamērīgs, kompetenta institūcija atsakās no kriminālvajāšanas, lietas 
nodošanas tiesai vai no soda. 

Ja ir šie paši nosacījumi, atsakās no nosacītas notiesāšanas vai nosacītas atbrīvo
šanas atcelšanas. 

Par kompetentām institūcijām kantoni atzīst kriminālās tiesvedības institūcijas. 

3. Soda pastiprināšana 
67.pants. Recidīvs 
1. Ja persona bijusi notiesāta ar katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā 

un uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdi vēl nav pagājuši pieci gadi no tā 
laika, kad viņa pilnīgi vai daļēji izcietusi sodu katorgas cietumā vai ieslodzījumu 
cietumā, tiesnesis paaugstina soda apmēru, taču nepārsniedzot šim soda veidam 
noteikto maksimālo soda robežu. 

Iepriekšējā soda izpildīšanai tiek pielīdzināta drošības līdzekļa izpildīšana iestādē 
saskaņā ar 42., 43., 44. vai 100.bis pantu, kā arī lēmums par apžēlošanu. 

2. Attiecīgo sodu vai līdzekļu izpildīšana ārvalstī tiek pielīdzināta izpildīšanai 
Šveicē, ja spriedums nav pretrunā ar šveiciešu tiesību pamatnoteikumiem. 

68.pants. Noziedzīgo nodarījumu vai krimināltiesību normu sankciju kopība 

1. Ja kādam par viena vai vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu piespriesti 
vairāki sodi brīvības atņemšanas veidā, tiesnesis nosaka viņam sodu par smagāko 
noziedzīgo nodarījumu un attiecīgi palielina tā ilgumu. 
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Tomēr viņš nevar paaugstināt to vairāk nekā uz pusi no lielākā draudošā soda 
apmēra. Pie tam viņu saista šim soda veidam likumā noteiktais maksimālais soda 
mērs. 

Ja personai noteikti vairāki sodi, tiesnesis piespriež sodu, kas adekvāts viņas 
vainai. 

Papildsodi un līdzekļi var tikt noteikti arī tad, ja tic draud tikai par vienu no 
vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem vai paredzēti kaut vienā no vairākām 
krimināltiesību normu sankcijām. 

2. Ja tiesnesis personai par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu piespriedis brīvības 
atņemšanu, pirms viņš nosaka brīvības atņemšanas sodu par citu noziedzīgu 
nodarījumu, tiesnesis nosaka sodu tādā veidā, ka persona netiek sodīta bargāk nekā 
gadījumā, ja sods par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem tiktu noteikts 
vienlaikus. 

4. Iepriekšējā apcietinājuma ieskaitīšana 
69.pants. Ieskaitīšanas noteikumi 

Tiesnesis iepriekšējā apcietinājuma laiku ieskaita notiesātajam brīvības atņem
šanas laikā, ja personas uzvedība pēc nodarījuma izdarīšanas nav izraisījusi 
iepriekšējā apcietinājuma noteikšanu vai tā pagarināšanu. Ja ar spriedumu tiek 
noteikts tikai naudas sods, tiesnesis iepriekšējā apcietinājuma laiku var ņemt vērā 
samērīgā veidā. 

Trešā nodaļa: Noi lgums 

1. Kriminālvajāšanas noilgums 
70.pants. Termiņi 

Kriminālvajāšanas noilgums ir: 
- divdesmit gadi, ja par noziedzīgo nodarījumu draud katorgas cietums uz mūžu; 
- desmitgadi, ja par noziedzīgo nodarījumu draud ieslodzījums cietumā uz laiku, 

ilgāku par trim gadiem vai katorgas cietums; 

- pieci gadi, ja par noziedzīgo nodarījumu draud cits sods. 

71.pa uts. Sākums 

Noilgumu sāk skaitīt: 
- no dienas, kurā persona izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; 
- ja persona noziedzīgo rīcību realizē dažādos laikos, no dienas, kurā viņa veikusi 

pēdējo nodarījumu; 
- ja noziedzīgais nodarījums ir ilgstošs, no dienas, kurā šī uzvedība tiek 

pārtraukta. 

72.pants. Apturēšana un pārtraukšana 

1. Noilgums tiek apturēts uz laiku, kad persona izcieš brīvības atņemšanu ārvalstī. 
2. Noilgums tiek pārtraukts ar katru kriminālvajāšanas institūcijas izmeklēšanas 

darbību vai tiesas rīkojumu attiecībā uz personu, proti, ar izsaukumu uz tiesu, 
pratināšanu, pavēli par arestu vai lēmumu par kratīšanas izdarīšanu dzīvoklī, ar 
lēmumu par ekspertīzi, kā arī ar jebkuru tiesisku līdzekļu, kas vērsti uz šo lēmumu 
pārsūdzēšanu, pieņemšanu. 
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Pēc katra pārtraukuma noilgumu sāk skaitīt no jauna. Taču noziedzīgajam 
nodarījumam noilgums iestājas jebkurā gadījumā, ja parastais termiņš tiek pārsniegts 
uz pusi, bet noziedzīgos nodarījumos pret godu un pārkāpumu gadījumos pārsniedz 
\ isu noteikto laiku. 

2. Notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums 

73.pants. Termiņi 
1. Sodu dzēš šāds noilguma termiņš: 
- katorgas cietumam uz mūžu - pēc trīsdesmit gadiem; 

- katorgas cietumam uz laiku no desmit un vairāk gadiem - pēc divdesmit pieciem 

gadiem; 

- katorgas cietumam uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem - pēc divdesmit 

gadiem; 

- katorgas cietumam uz laiku, mazāku par pieciem gadiem - pēc piecpadsmit 

gadiem; 
- ieslodzījumam cietumā uz laiku, mazāku par vienu gadu - pēc desmit gadiem; 
- jebkuram citam sodam - pēc pieciem gadiem. 

2. Līdz ar noilguma iestāšanos pamatsodam noilgums iestājas arī papildsodam. 

74.pa uts. Sākums 

Noilgumu sāk skaitīt no dienas, kad spriedums stājies likumīgā spēkā, nosacītas 
notiesāšanas un līdzekļa izpildīšanas gadījumā - no dienas, kad noteikta soda 
izpildīšana. 

75.pants. Apturēšana un pārtraukšana 
1. Brīvības atņemšanas noilgums tiek apturēts šā vai cita brīvības atņemšanas 

soda vai drošības līdzekļa nepārtrauktas izpildīšanas laikā, kuram jābūt tieši 
izpildītam pirms šā soda, kā arī pārbaudes laikā nosacītas atbrīvošanas gadījumā. 

2. Noilgums tiek pārtraukts ar soda izpildīšanu un katru darbību, kas vērsta uz 
soda izpildīšanu un ietilpst izpildītāja pienākumos. 

Pēc katra pārtraukuma noilgumu sāk skaitīt no jauna. Taču sodu jebkurā 

gadījumā dzēš noilgums, ja parastais noilguma termiņš ir pārsniegts uz pusi. 

3. Noilguma nepiemērošana 

75.bis pants. Noziegumi, par kuriem noilgums neiestājas 

Noilguma termiņi netiek piemēroti noziegumiem, kuri 
1) bijuši vērsti uz iedzīvotāju grupu iznīcināšanu vai apspiešanu to valstiskās 

piederības, rases, reliģijas vai to etniskās, sociālās vai politiskās piederības dēļ vai 
2) norādīti kā smagi Zcnēvas 1949.gada 12.augusta Konvencijā un citos 

ratificētos starptautiskos līgumos par kara upuru aizsardzību, ja nodarījums bijis 
īpaši smags pēc izdarīšanas veida vai 

3) apdraudējuši cilvēku dzīvību un veselību vai ietvēruši sevī tādu briesmu 
draudus, proti, izmantojot masu iznīcināšanas līdzekļus, katastrofu izraisīšanu vai 
sakarā ar ķīlnieku sagrābšanu, izmantojot to kā līdzekli izspiešanai vai piespiešanai. 

Ja, piemērojot 70.-72.pantu, ir iestājies kriminālvajāšanas noilgums, tiesnesis 

var mīkstināt sodu pēc sava ieskata. 
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Ceturtā nodaļa: Reabilitācija 
76.pants (Izslēgts) 

77.pants. Spējas ieņemt amatu atjaunošana 

Ja persona bijusi pasludināta par nespējīgu būt par vēlētas institūcijas locekli 
vai ierēdni un spriedums ticis pildīts vismaz divus gadus, tiesnesis pēc personas 
lūguma var pasludināt viņu par derīgu atkal tikt ievēlētai, ja viņas uzvedība to attaisno 
un ja viņa tiesas vai kompensācijas kārtībā atlīdzinājusi nodarīto kaitējumu. 

78.pants. Vecāku varas vai spējas būt par aizbildni atjaunošana 
Ja persona bijusi pasludināta par nespējīgu realizēt vecāku varu vai būt par 

aizbildni vai aizgādni, un spriedums ticis pildīts vismaz divus gadus, tiesnesis pēc 
personas lūguma pēc aizbildnības institūcijas noklausīšanās var atkal atjaunot viņu 
šajā spējā, ja viņas uzvedība attaisno to un ja viņa, ja tas bijis uzlikts par pienākumu, 
tiesas vai kompensācijas kārtībā ir atlīdzinājusi nodarīto kaitējumu. 

79.pants. Aizlieguma nodarboties ar noteiktu profesiju, amatu vai slēgt tirdz
nieciskus darījumus atcelšana 

Ja tiesnesis aizliedzis personai nodarboties ar noteiktu profesiju, amatu vai slēgt 
tirdznieciskus darījumus un spriedums ticis pildīts vismaz divus gadus, tiesnesis 
pēc personas lūguma var atkal atļaut viņai nodarboties ar noteiktu profesiju, amatu 
vai slēgt tirdznieciskus darījumus, ja nav pamata baidīties no tālākas ļaunprātības 
un ja notiesātais, ja tas bijis uzlikts par pienākumu, tiesas vai kompensācijas kārtībā 
ir atlīdzinājis nodarīto kaitējumu. 

80.pants. Ieraksta sodāmības uzskaites reģistrā anulēšana 

1. Persona, kas ved sodāmības uzskaites reģistru, oficiāli anulē ierakstu, ja no 
dienas, kad taisīts spriedums par tiesas noteikto sodu brīvības atņemšanas veidā, 
atkarībā no piespriestā soda ilguma pagājuši šādi termiņi: 

- katorgas cietumam un 42.pantā paredzētajai "ierasto" noziedznieku izolācijai 
- divdesmit gadi; 

- ieslodzījumam cietumā, citiem drošības līdzekļiem un 100.bis pantā paredzē
tajiem līdzekļiem - piecpadsmit gadi; 

- arestam un saskaņā ar 37.bis panta l.daļu izpildāmajam ieslodzījumam cietumā 
uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem - desmit gadi. 

Naudas sodam, kas noteikts kā pamatsods, ieraksts tiek anulēts pēc desmit 
gadiem no sprieduma taisīšanas brīža. 

2. Tiesnesis pēc notiesātā lūguma var nolemt par anulēšanu, ja notiesātā uzvedība 
attaisno to un notiesātais, ja tas viņam bijis uzlikts par pienākumu, tiesas vai 
kompensācijas kārtībā atlīdzinājis konstatēto kaitējumu, nomaksājis naudas sodu, 
citādā veidā atstrādājis to, vai persona bijusi atbrīvota no soda, un spriedums par 
papildsodu ir izpildīts. 

Šajos gadījumos ierakstu anulēšanas termiņu skaita no sprieduma izpildīšanas 
brīža: 

- katorgas cietumam un "ierasto" noziedznieku izolācijai saskaņā ar 42.pantu -
desmit gadi: 

- ieslodzījumam cietumā, citiem drošības līdzekļiem un 100.bis pantā paredzēta
jiem līdzekļiem - pieci gadi; 
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- arestam un saskaņā ar 37.bis panta 1 .daļu izpildāmajam ieslodzījumam cietumā 
uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem, kā arī naudas sodam, kas ir pamatsods -
divi gadi. 

Anulēšana var tikt izdarīta vēl agrāk, ja to attaisno īpaši nopelni notiesātā 

uzvedībā. 
Tiesnesis, kurš ir kompetents anulēt ierakstu par pēdējo sodāmības uzskaites 

reģistrā ierakstīto spriedumu, ir pilnvarots vienlaikus anulēt citus ierakstus, ja ir 
izpildīti tam nepieciešami priekšnoteikumi. 

81.pants. Vispārējie nosacījumi 
Soda izpildīšanai tiek pielīdzināts lēmums par apžēlošanu, naudas soda gadījumā 

arī tā aizstāšanas izslēgšana. 
Ja nosacīti atbrīvotais labi uzvedies, termiņus lūguma iesniegšanai par 

reabilitāciju sāk skaitīt no nosacītās atbrīvošanas brīža. Ja notiesātais ticis pakļauts 
"ierasto" noziedznieku izolācijai saskaņā ar 42.pantu, reabilitācija pieļaujama ne 
ātrāk kā pēc pieciem gadiem pēc viņa galīgas atbrīvošanas. 

Ja tiesnesis noraida lūgumu par reabilitāciju, viņš var noteikt, ka atkārtots lūgums 
nevar tikt iesniegts agrāk kā pēc diviem gadiem. 

Ceturtā sadaļa: Nepilngadīgie 
Pirmā nodaļa: Bērni 

82.pants. Vecuma robežas 
Bērnam, kurš nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, šis likums netiek piemērots. 
Ja bērns, kurš jau sasniedzis septiņu gadu vecumu, bet vēl nav sasniedzis 

piecpadsmit gadu vecumu, izdara saskaņā ar šo likumu sodāmu nodarījumu, viņam 
tiek piemēroti tālāk minētie nosacījumi. 

83.pants. Izmeklēšana 
Kompetenta institūcija noskaidro lietas apstākļus. Ja par bērnu nepieciešams 

pieņemt lēmumu, kompetenta institūcija savāc ziņas par bērna uzvedību, audzinā
šanu un dzīves apstākļiem un savāc ziņas un atzinumus par viņa fizisko un garīgo 
stāvokli. Tā tāpat uz noteiktu laiku var noteikt uzraudzību pār bērnu. 

84.pants. Audzinošie līdzekļi 
Ja bērnam nepieciešama īpaša audzinoša iedarbība, proti, ja viņš ir grūti 

audzināms, atrodas bez uzraudzības vai viņam draud nopietnas briesmas, institūcija, 
kas pieņem lēmumu, nosaka palīdzību audzināšanā, ievietošanā piemērotā ģimenē 
vai audzināšanas iestādē. Personām, kuras sniedz palīdzību audzināšanā, ir 
pienākums rūpēties par to, lai bērnam tiktu nodrošināta atbilstoša aprūpe, viņš 
tiktu audzināts un skolots. 

85.pants. īpaša novērošana 
Ja bērna stāvoklis prasa īpašu novērošanu, proti, ja bērns ir garīgi slims, 

vājprātīgs, akls, viņam ir nopietni dzirdes vai runas traucējumi, viņš cieš no epilepsijas 
vai nopietniem psihiskas vai garīgas attīstības traucējumiem vai ir atpalicis savā 
attīstībā, institūcija, kas pieņem lēmumu, nosaka viņam nepieciešamo novērošanu. 
Šāda novērošana var tikt noteikta jebkurā laikā līdz ar 84.pantā paredzētajiem 
līdzekļiem. 
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86.pants. Līdzekļa mainīšana 

Institūcija, kas pieņem lēmumu, var aizstāt noteikto līdzekli ar citu līdzekli. 
Pirms tam uz noteiktu laiku var tikt noteikta bērna novērošana. 

86.bis pants. Līdzekļu izpildīšana un atcelšana 

Institūcija, kas izpilda sodu, visos gadījumos veic uzraudzību pār bērna 
audzināšanu un viņa īpašu novērošanu. 

Ja bērns sasniedz piecpadsmit gadu vecumu, pēc institūcijas, kas izpilda sodu, 
priekšraksta viņam var noteikt 91.-94.pantā paredzētos līdzekļus. 

Institūcija, kas izpilda sodu, atceļ noteiktos līdzekļus, ja sasniegti to mērķi, taču 
vēlāk, pēc divdesmit gadu vecuma sasniegšanas, uzklausa uzraudzības iestādes 
vadības viedokli. 

87.pants. Disciplinārie sodi 

Ja bērnam nav nepieciešama ne audzinošo līdzekļu piemērošana, ne īpaša 
novērošana, institūcija, kas pieņem lēmumu, izsaka rājienu vai uzliek viņam par 
pienākumu izpildīt darbu vai nosaka skolas arestu uz laiku no vienas līdz sešām 
nepilnām darba dienām. 

Nenozīmīgos gadījumos institūcija, kas pieņem lēmumu, var atteikties no šā 
disciplinārā soda un uzlikt sodu personai, kura realizē vecāku varu. 

88.pants. Atteikšanās no līdzekļiem un disciplinārajiem sodiem 

Institūcija, kas pieņem lēmumu, var atteikties no jebkura līdzekļa vai disciplinārā 
soda, 

-ja attiecīgais līdzeklis jau bijis piemērots un bērns ticis sodīts, 
- ja bērns aktīvi nožēlo, it īpaši, ja tas ir bijis iespējams, ar saviem spēkiem 

atlīdzinājis kaitējumu vai, 
-ja no nodarījuma izdarīšanas brīža ir pagājuši trīs mēneši. 

Otrā nodaļa: Pusaudž i 

89.pants. Vecuma robežas 

Ja pusaudzis, kurš jau sasniedzis piecpadsmit gadu vecumu, bet vēl nav sasniedzis 
astoņpadsmit gadu vecumu, izdarījis saskaņā ar šo likumu sodāmu nodarījumu, 
viņam tiek piemēroti tālāk minētie nosacījumi. 

90.pants. Izmeklēšana 

Kompetenta institūcija konstatē lietas apstākļus. Ja nepieciešama lēmuma 
pieņemšana par pusaudzi, kompetentā iestāde savāc ziņas par pusaudža uzvedību, 
audzināšanu un dzīves apstākļiem un savāc ziņas un atzinumus par viņa fizisko un 
garīgo stāvokli. 'Iā tāpat var noteikt pusaudža novērošanu noteiktā laika posmā. 

91.pants. Audzinošie līdzekļi 

1. Ja pusaudzim nepieciešama īpaša audzinoša iedarbība, proti, ja viņš ir grūti 
audzināms, ir bez uzraudzības vai viņam draud nopietnas briesmas, institūcija, kas 
pieņem lēmumu, nosaka palīdzību audzināšanā, ievietošanā piemērotā ģimenē vai 
audzināšanas namā. 

Ar audzinošu palīdzību var būt saistīts apcietinājums ar apsardzi uz laiku līdz 
četrpadsmit dienām vai naudas sods. 
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Pusaudzim jebkurā laikā var likt doti noteikti norādījumi, īpaši par mācībām, 
profesiju, atrašanās vietu, atteikšanos no alkoholisko dzērienu lietošanas un par 
kaitējuma atlīdzināšanu noteiktā laikā. 

Personai, kura sniedz palīdzību audzināšanā, ir pienākums rūpēties par to, lai 
pusaudzim liktu nodrošināta attiecīgā aprūpe, viņš tiklu audzināts, iegūtu vispārējo 
un profesionālo izglītību, regulāri strādātu un pienācīgā veidā pavadītu savu brīvo 
laiku un izmantotu nopelnīto. 

2. Ja pusaudzis ir īpaši samaitāts vai ir izdarījis noziegumu vai smagu krimināl-
pārkāpumu, kas raksturo augstu viņa bīstamības pakāpi vai to, ka viņš ir grūti 
audzināms, institūcija, kas pieņem lēmumu, nosūta pusaudzi uz audzināšanas namu 
uz laiku no diviem gadiem un vairāk. 

92.pants. īpaša novērošana 
Ja pusaudža stāvoklis prasa īpašu apiešanos, proti, ja viņš ir garīgi slims, vāj

prātīgs, akls, viņam ir nopietni dzirdes vai runas traucējumi, viņš cieš no epilepsijas 
vai nopietniem psihiskas vai garīgas attīstības traucējumiem vai atpaliek savā 
attīstībā, institūcija, kas pieņem lēmumu, nosaka nepieciešamo viņa novērošanu. 
Šo novērošanu var noteikt jebkurā laikā līdz ar 91 .pantā paredzētajiem līdzekļiem. 

93.pants. Līdzekļa mainīšana 
Institūcija, kas pieņem lēmumu, var aizstāt noteikto līdzekli ar citu līdzekli. 

Iepriekš noteiktā laika posmā var tikt noteikta pusaudža novērošana. 

93.bis pants. Izpildīšana un pārvešana uz audzināšanas namu 
Institūcija, kas izpilda sodu, visos gadījumos realizē kontroli pār pusaudža 

audzināšanu un viņa īpašo novērošanu. 
Ja pusaudzis tiek nosūtīts uz audzināšanas namu, institūcija, kas izpilda sodu, 

viņam audzināšanas namā var piemērot līdzekļus, ja viņš ir sasniedzis septiņpadsmit 
gadu vecumu. 

93.ter pants. Nosūtīšana uz labošanas namu īpaši grūtiem pusaudžiem 

Ja saskaņā ar 9'1.pantu ir nepieciešams piemērot nosūtīšanu uz audzināšanas 
namu, bet saskaņā ar 93.bis pantu - uz audzināšanas namu īpaši grūti audzināmiem 
pusaudžiem, institūcija, kas izpilda sodu, var noteikt viņa nosūtīšanu uz terapeitisku 
iestādi, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar iesniegto atzinumu. 

Ja pusaudzi nav iespējams nosūtīt uz audzināšanas namu un viņš neatrodas 
terapeitiskajā iestādē, institūcija, kas izpilda sodu, var nosūtīt viņu uz iestādi papildu 
i-udzināšanai. Pārvešana uz laiku var tikt realizēta arī uz disciplināra pamata. 

94.pants. Nosacīta atbrīvošana un līdzekļa atcelšana 
1. Ja pusaudzis saskaņā ar 91.panta l.daļu, 93.bis panta 2.rindkopu vai 93.ter 

pantu pavadījis vismaz vienu gadu vienā vai vairākās iestādēs, bet gadījumos, ja 
ticis nosūtīts saskaņā ar 91.panta 2.daļu - vismaz divus gadus, un tiek uzskatīts, ka 
soda mērķis ir sasniegts, institūcija, kas izpilda sodu, pēc iestādes vadības 
noklausīšanās var viņu nosacīti atbrīvot. Institūcija, kas izpilda sodu, var noteikt 
pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem. 1a atbrīvotajam nosaka 
aizsargājošo uzraudzību. Saskaņā ar 91.panta 1.daļas 3.rindkopu viņam var tikt 
doti norādījumi. 
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2. Ja atbrīvotais pārbaudes laikā, neskatoties uz kompetentas institūcijas oficiālu 
brīdinājumu, rīkojas pretēji vienam no saņemtajiem norādījumiem vai citādā veidā 
ļaunprātīgi izmanto savu brīvību, institūcija, kas izpilda sodu, var dot viņam 
konkrētus norādījumus, atgriezt viņu iestādē vai lūgt institūciju, kas pieņem lēmumu, 
nozīmēt viņam citu līdzekli. 

Nepieciešamajos gadījumos institūcija, kas izpilda sodu, pagarina pārbaudes 
laiku ne ilgāk kā uz trim gadiem, taču tikai līdz brīdim, kamēr persona sasniegusi 
divdesmit divu gadu vecumu. Ja nosacīti atbrīvotais saskaņā ar 91.panta 2.daļu 
nosūtīts uz audzināšanas namu, pārbaudes laiku var pagarināt līdz pieciem gadiem, 
taču tikai līdz brīdim, kamēr viņš sasniedzis divdesmit piecu gadu vecumu. 

3. Ja atbrīvotais labi uzvedies līdz pārbaudes laika beigām, viņš tiek atbrīvots 
galīgi. Institūcija, kas izpilda sodu, anulē ierakstu sodāmības uzskaites reģistrā. 

4. Institūcija, kas izpilda sodu, saskaņā ar 91.panta l.daļu atceļ citus līdzekļus, 
ja tic sasnieguši savu mērķi. 

Ja tic pilnībā savu mērķi nav sasnieguši, institūcija, kas izpilda sodu, var atbrīvot 
pusaudzi nosacīti. Viņam saskaņā ar 91.panta 1.daļas 3.rindkopu var tikt doti 
norādījumi un noteikta aizsargājošā uzraudzība, l.daļas 2.rindkopa tiek piemērota 
konkrētiem gadījumiem. Norādījumi un aizsargājošā uzraudzība var tikt atcelti, ja 
tie vairāk nav nepieciešami. 

5. Institūcija, kas izpilda sodu, saskaņā ar 91.panta 2.daļu piemēroto nosūtīšanu 
uz audzināšanas namu atceļ vēlāk, pēc divdesmit piecu gadu vecuma sasniegšanas, 
citus līdzekļus - pēc divdesmit divu gadu vecuma sasniegšanas. 

94.bis pants. Atbrīvošana no īpašas novērošanas 

Institūcija, kas izpilda sodu, saskaņā ar 92.pantu nolemj atbrīvot personu no 
iestādes, ja vairāk nav nosacījumu līdzekļa piemērošanai. Ja nosacījumi saglabājušies 
daļēji, institūcija, kas izpilda sodu, var izdarīt atbrīvošanu no iestādes ar pārbaudi. 
94.panta 1.-3.daļa piemērojama konkrētiem gadījumiem. Institūcija, kas izpilda 
sodu, tāpat var nozīmēt personas atgriešanu iestādē, ja konstatēts, ka tas nepiecie
šams sakarā ar audzēkņa stāvokli. 

95.pants. Sods 

1. Ja bez audzinošiem līdzekļiem pusaudzim nepieciešams piemērot īpašu 
novērošanu, institūcija, kas pieņem lēmumu, izsaka rājienu vai uzliek par pienākumu 
veikt darbu, vai nosaka viņam naudas sodu vai ieslodzījumu uz laiku no vienas 
dienas līdz vienam gadam. Ieslodzījums un naudas sods var tikt saistīti. 

Ja pusaudzis, kuram jau piemērots līdzeklis, izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu 
un turpmāka viena līdzekļa piemērošana vai tā nomaiņa uzskatāma par 
nepietiekamu, tiesa var noteikt viņam naudas sodu vai ieslodzījumu. Ja pusaudzis 
ievietots iestādē, ir jānoklausās tās vadītājs. Ieslodzījums un naudas sods var būt 
savstarpēji saistīti. 

2. Ja pusaudzim noteikts naudas sods, tiek piemērots šā likuma 48-50.pants. 
Taču aresta aizstāšanas gadījumā tiek noteikts ieslodzījums. 

3. Ieslodzījums tiek izpildīts pusaudžiem paredzētā telpā, taču ne iestādē, kas 
paredzēta kriminālsodu izpildīšanai un "ierasto" noziedznieku izolācijai. Ieslodzī
jums uz laiku, ilgāku par vienu mēnesi, tiek izpildīts, nosūtot uz audzināšanas namu. 
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IVc pilnu astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas ieslodzījums var tikt izpildīts 
ieslodzījuma vietā; ieslodzījums, kas ilgāks par vienu mēnesi - nosūtot uz audzinā
šanas iestādi. 

Pusaudzis attiecīgā veidā tiek nodarbināts un pakļauts audzinošai iedarbībai. 
Ja ieslodzījums triju gadu laikā netiek izpildīts, tas vairāk nav izpildāms. 
4. Ja izciestas divas trešdaļas no ieslodzījuma laika, taču ne mazāk kā viens 

mēnesis, institūcija, kas izpilda sodu, pēc iestādes vadītāja uzklausīšanas pati vai 
saskaņā ar lūgumu var piemērot nosacītu atbrīvošanu. Institūcija, kas izpilda sodu, 
nosaka pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem. Ta atbrīvotajam 
nosaka aizsargājošo uzraudzību. Ar to var būt saistīti norādījumi saskaņā ar 91.panta 
I.daļas 3.rindkopu. 

5. Ja atbrīvotais pārbaudes laikā, neskatoties uz kompetentas institūcijas oficiālo 
brīdinājumu, rīkojas pretēji vienam no saņemtajiem norādījumiem vai citādā veidā 
ļaunprātīgi izmanto viņam dāvāto likumīgo uzticību, institūcija, kas izpilda sodu, 
nosaka viņa atgriešanu iestādē. Vieglākos gadījumos kompetentā institūcija tā vietā 
var brīdināt pusaudzi, dot viņam turpmākus norādījumus un pagarināt pārbaudes 
laiku maksimāli uz pusi no sākotnēji noteiktā laika. 

Ja atbrīvotais līdz pārbaudes laika beigām labi uzvedas, viņš tiek atbrīvots galīgi. 
Institūcija, kas izpilda sodu, anulē ierakstu sodāmības uzskaites reģistrā. 

96.pants. Nosacīta notiesāšana 
1. Institūcija, kas pieņem lēmumu, var atlikt ieslodzījuma un naudas soda 

izpildīšanu un noteikt pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem, ja 
sakarā ar pusaudža uzvedību un raksturu ir pamats uzskatīt, ka viņš turpmāk 
neizdarīs noziedzīgus nodarījumus, īpaši, ja viņš līdz šim tos vispār nav izdarījis vai 
tie ir bijuši maznozīmīgi. 

2. Pusaudzim tiek noteikta aizsargājošā uzraudzība, ja īpaši apstākļi nenorāda 
uz ieslodzījuma nepieciešamību. Pusaudzim saskaņā ar 91.panta l.daļas 3.rindkopu 
var tikt doti norādījumi. 

3. Ja pusaudzis pārbaudes laikā, neskatoties uz kompetentas institūcijas oficiālu 
brīdinājumu, rīkojas pretēji vienam no saņemtajiem norādījumiem vai citādā veidā 
ļaunprātīgi izmanto viņam parādīto likumīgo uzticību, institūcija, kas izpilda sodu, 
nolemj par soda izpildīšanu. Ta vietā, lai noteiktu soda izpildīšanu, institūcija, kas 
pieņem lēmumu, vieglākos gadījumos var brīdināt pusaudzi, dot viņam turpmākus 
norādījumus un pagarināt pārbaudes laiku maksimums uz pusi no sākotnēji noteiktā 
laika. 

4. Ja pusaudzis līdz pārbaudes laika beigām uzvedas labi, institūcija, kas pieņem 
lēmumu, anulē ierakstu sodāmības uzskaites reģistrā. 

97.pants. Sprieduma par soda vai līdzekļa izpildīšanu atlikšana 
Ja pārliecinoši nevar noteikt, vai pusaudzim ir piemērojams kāds no paredzēta

jiem līdzekļiem vai viņam jānosaka ieslodzījums, institūcija, kas pieņem lēmumu, 
var atlikt šo lēmumu.'Ta nosaka pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz trim 
gadiem un var dot viņam norādījumus saskaņā ar 91.panta l.daļas 3.rindkopu. 
Pusaudža turpmākā attīstība tiek novērota. 

Ja pusaudzis līdz pārbaudes laika beigām uzvedas slikti, institūcija, kas pieņem 
lēmumu, nosaka ieslodzījumu vai naudas sodu vai vienu no minētajiem līdzekļiem. 
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Ja pusaudzis līdz pārbaudes laika beigām uzvedas labi. institūcija, kas pieņem 
lēmumu, lemj, vai atteikties no katra līdzekļa vai soda. 

98.pants. Atteikšanās no līdzekļiem un disciplinārajiem sodiem 

Institūcija, kas pieņem lēmumu, var atteikties no katra līdzekļa vai disciplinārā 
soda, 

-ja attiecīgais līdzeklis jau piemērots, 
- ja pusaudzis aktīvi nožēlo, it īpaši, ja tas ir bijis iespējams, saviem spēkiem 

atlīdzinājis kaitējumu. 

99.pants. Ieraksta sodāmības uzskaites reģistrā anulēšana 

1. Persona, kas oficiāli ved sodāmības uzskaites reģistru, anulē ierakstu, ja no 
sprieduma taisīšanas dienas pagājuši pieci gadi, bet ja bijusi piemērota nosūtīšana 
uz iestādi saskaņā ar 91.panta 2.daļu - desmit gadi. 

2. Institūcija, kas pieņem lēmumu, var pieņemt lēmumu par anulēšanu jau tad, 
kad pagājuši divi gadi pēc sprieduma izpildīšanas, ja personas, kas pieteikusi lūgumu, 
uzvedība attaisno to un persona, ja viņai bijis uzlikts šāds pienākums, administratīvajā 
vai kompensācijas kārtībā ir atlīdzinājusi nodarīto kaitējumu. 

Ja persona, kas iesniegusi lūgumu, līdz viņai piemēroto audzinoša rakstura 
līdzekļu izpildīšanas beigām sasniegusi divdesmit gadu vecumu, institūcija, kas 
pieņem lēmumu, var samazināt termiņu anulēšanai. 

3. Institūcija, kas pieņem lēmumu, var nolemt spriedumā, ka tas nav jāieraksta 
sodāmības uzskaites reģistrā, ja to attaisno īpaši apstākļi un persona izdarījusi tikai 
vieglu noziedzīgu nodarījumu. 

4. Institūcija, kas pieņem lēmumu un ir kompetenta anulēt ierakstu sodāmības 
uzskaites reģistrā par pēdējo uzskaites reģistrā ierakstīto spriedumu, ir kompetenta 
vienlaikus anulēt citus ierakstus, ja tam ir izpildīti nosacījumi. 

Trešā nodaļa: Jaunieš i 

100.pants. Vecuma robežas. Ziņu ievākšana 

Ja persona nodarījuma izdarīšanas brīdī jau ir sasniegusi astoņpadsmit gadu 
vecumu, bet vēl nav sasniegusi divdesmit piecu gadu vecumu, tad, ņemot vērā 100. 
un 100.ter pantā minētos priekšrakstus, ir spēkā šā likuma vispārējie nosacījumi. 

Ja tas ir nepieciešams, tiesnesis savāc ziņas par personas uzvedību, viņas 
audzināšanu un dzīves apstākļiem un savāc ziņojumus un atzinumus par viņas fizisko 
un garīgo stāvokli, kā arī ziņas par to, vai viņa pakļaujas audzināšanai ar darbu. 

100.bis pants. Nosūtīšana uz audzināšanas darba iestādi 

1. Ja personai ir būtiski defekti viņas rakstura attīstībā vai viņai kaut kas draud, 
vai viņa ir bez uzraudzības, ir izlaidīga vai izvairās no darba, un viņas noziedzīgais 
nodarījums ir ar to saistīts, tiesnesis viņai soda vietā var noteikt nosūtīšanu uz 
audzināšanas darba iestādi, ja šis līdzeklis var novērst draudus, ka persona izdarīs 
jaunus noziegumus vai kriminālpārkāpumus. 

2. Audzināšanas darba iestāde ir nošķirta no citām šajā likumā paredzētajām 
iestādēm. 

3. Persona tiek iesaistīta darbā. Tas tiek darīts, ņemot vērā viņas spējas; viņai 
jābūt spējīgai brīvībā nopelnīt savai iztikai. Pēc iespējas tiek ņemtas vērā viņas 
rakstura īpatnības, viņas garīgā un fiziskā attīstība, kā arī profesionālās zināšanas. 
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Personai jādod iespēja iegūt profesionālo izglītību vai veikt nodarbošanos ārpus 

iestādes. 
4. Ja persona neatlaidīgi pārkāpj disciplīnu iestādē un nepakļaujas audzināšanas 

darba iestādes audzinošajām metodēm, kompetenta institūcija var izpildīt līdzekli 
brīvības atņemšanas vietās. 

Ja atkrīt pamats pārcelšanai, kompetenta institūcija atkal var atgriezt personu 
audzināšanas darba iestādē. 

100.ter pants. Nosacīta atbrīvošana un līdzekļa atcelšana 
1. Pēc tam, kad pagājis minimālais līdzekļa laiks - viens gads, kompetenta 

institūcija personu var nosacīti atbrīvot, nosakot pārbaudes laiku no viena gada 
līdz trim gadiem, ja ir pamats uzskatīt, ka viņa būs uzcītīga darbā un paklausīga un 
brīvībā labi uzvedīsies. Nosacīti atbrīvotajam tiek noteikta aizsargājošā uzraudzība. 

Ja atbrīvotais pārbaudes laikā, neskatoties uz kompetentas institūcijas oficiālo 
brīdinājumu, rīkojas pretēji vienam no saņemtajiem norādījumiem, neatlaidīgi 
pārkāpj aizsargājošo uzraudzību vai citādā veidā ļaunprātīgi izmanto viņam dāvāto 
uzticību, kompetenta institūcija nosaka viņa atgriešanu iestādē. Mazāk smagos 
gadījumos viņa atgriešana iestādē var tikt atteikta. 

Ja persona tiek notiesāta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, viņas atgriešana 
iestādē var tikt atteikta. 

Personas atgriešana iestādē turpinās maksimums divus gadus. Kopējais līdzekļa 
piemērošanas ilgums nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt četrus gadus, un to 
kompetenta institūcija atceļ vēlāk, kad persona sasniegusi trīsdesmit gadu vecumu. 

Ja personas atgriešana iestādē tiek atteikta, kompetenta institūcija tā vietā var 
brīdināt atbrīvoto, dot viņam turpmākus norādījumus un pagarināt pārbaudes laiku 
maksimums uz pusi no sākotnēji noteiktā laika. 

2. Ja pēc triju gadu atrašanās iestādē nosacījumi nosacītai atbrīvošanai vēl nav 
iestājušies, kompetenta institūcija pieņem lēmumu vai nu par līdzekļa atcelšanu 
vai tā pagarināšanu maksimums uz vienu gadu. Vēlāk, pēc trīsdesmit gadu vecuma 
sasniegšanas, kompetenta institūcija līdzekli atceļ. 

3. Tiesnesis pieņem lēmumu, vai un cik ilgi vēl pēc atbrīvošanas no līdzekļa 
piemērošanas vai tā pirmstermiņa atcelšanas gadījumā iespējama atlikto līdzekļu 
piemērošana. Kompetenta institūcija savu viedokli šajā sakarā izsaka, paziņojot 
par savu lēmumu. 

4. Ja no brīža, kad persona notiesāta, pieņemts lēmums par viņas atgriešanu 
iestādē vai par līdzekļa pārtraukšanu, ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi bez tā, lai 
tiktu uzsākta to izpildīšana vai turpināšana, tiesnesis pieņem lēmumu par to, vai šis 
līdzeklis ir nepieciešams. Viņš tāpat var papildus noteikt sodu vai citu līdzekli, ja to 
nosacījumi ir izpildīti. 

Tadā pašā veidā tiesnesis pieņem lēmumu, ja kādu iemeslu dēļ vēl līdz brīdim, 
kamēr pagājuši trīs gadi, līdzeklis ir atceļams, neskatoties uz to, ka nav izpildīti 
nosacījumi nosacītai atbrīvošanai. 

5. 45.panta I., 2., 4. un 5.daļa tiek piemērota. 
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Otrā daļa: Pārkāpumi 

101.pants. Pārkāpums 

Pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums, kas sodāms ar arestu vai ar naudas sodu 
vai tikai ar naudas sodu. 

102.pants. Pirmās daļas vispārīgo noteikumu piemērošana 

Pirmās daļas noteikumi tāpat attiecināmi uz visiem pārkāpumiem, ievērojot 
tālāk minētās izmaiņas. 

103.pants. Izņēmumi piemērošanā 

Noteikumi par "ierasto" noziedznieku izolāciju netiek piemēroti. 

104.pants. Ierobežota piemērošana 
Mēģinājums un atbalstīšana ir sodāmi tikai gadījumos, ja tas tieši noteikts likumā. 
Nosūtīšana uz kādu no 43., 44. un 100.bis pantā norādītajām iestādēm, vecāku 

un aizbildnības varas atņemšana, aizliegums nodarboties ar noteiktu profesiju, amatu 
vai slēgt tirdznieciskus darījumus, izsūtīšana aiz valsts robežām un sprieduma 
publicēšana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas tieši paredzēts likumā. 

105.pants. Nosacīta notiesāšana 

Nosacītas notiesāšanas gadījumā pārbaudes laiks ir viens gads. 

106.pants. Naudas sods 
Ja likums tieši nenosaka citādi, maksimālais naudas soda apmērs ir 5000 franku. 

Ja persona rīkojusies mantkārīgu tieksmju dēļ, tiesnesis nav saistīts ar šo maksimālo 
naudas soda apmēru. 

Pārbaudes laiks, kas nosakāms, lai saskaņā ar 49.panta 4.daļu anulētu ierakstu 
sodāmības uzskaites reģistrā, ir viens gads. 

107.pants. Soda mīkstināšana 

Ja ir mīkstinoši apstākļi, aresta vietā nosaka naudas sodu. 

108.pants. Recidīvs 

Recidīvs netiek ņemts vērā, ja uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdi ir 
pagājis vismaz viens gads no tā laika, kad persona izcietusi brīvības atņemšanas 
sodu vai atbrīvota no kādas no 42.-44. un 100.bis pantā minētajām iestādēm. 

109.pants. Noilgums 

Noilgums pārkāpumiem iestājas pēc viena gada, sodam par pārkāpumiem -
pēc diviem gadiem. 

110.pants. Likuma terminu skaidrojums 

Lai izprastu šā likuma valodu, tiek noteikts tālāk minētais: 
1) (izslēgts); 
2) personas radinieks ir viņas laulātais, viņas tiešais radinieks, viņas miesīgie 

un nemiesīgie brāļi un māsas, viņu adoptējušie vecāki un viņas pieņemtie bērni; 
3) ģimenes locekļi ir personas, kas ved kopēju mājsaimniecību; 
4) ar ierēdņiem saprot sabiedriskās pārvaldes un justīcijas vēlētus ierēdņus un 

kalpotājus. Ierēdņi tāpat ir personas, kuras uz laiku ieņem amatus vai uz laiku 
nozīmētas tajos, vai uz laiku veic publiskos pienākumus; 
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5) dokumenti ir rakstveida materiāli, kas ir noteikti vai paredzēti, vai zīmes, 
kas ir paredzētas tam, lai pierādītu faktus, kuriem ir juridiska nozīme. Ierakstītajam 
attēlu un informācijas nesējos tiek pielīdzināta rakstveida forma, ja tā kalpo šiem 
mērķiem. 

Par oficiāliem dokumentiem tiek uzskatīti tādi, kurus izdod institūcijas, ierēdņi, 
kuri darbojas savas kompetences ietvaros, un personas, kurām ir publiskas 
apliecināšanas tiesības un kuras darbojas šādā kvalitātē. Par oficiāliem nav uzskatāmi 
rakstveida materiāli, kurus izdod saimniecisko uzņēmumu un valsts monopola 
uzņēmumu vai citu publiski tiesisku apvienību vai iestāžu pārvalde civiltiesiskajā 
apgrozībā; 

6) diena, mēnesis, gads. Diena skaitāma ar 24 vienai aiz otras sekojošām 
stundām. Mēnesis un gads tiek skaitīti pēc kalendārā laika; 

7) ar iepriekšējo apcietinājumu saprot jebkuru kriminālprocesā paredzētu 
ieslodzījumu, iepriekšējo ieslodzījumu un arestu drošības interesēs. 
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OTRĀ GRĀMATA 
ĪPAŠIE JĒDZIENI 

Pirmā sadaļa: Noziedzīgi nodarījumi pret 
dzīvību un veselību 

1. Slepkavība 
111.pants. Tīša slepkavība 

Kurš tīši nonāvē cilvēku, ja nav nākamajā pantā norādīto īpašo nosacījumu, 
sodāms ar katorgas cietumu uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem. 

112.pants. Smaga slepkavība 

Ja persona rīkojas sevišķi bezkaunīgi, proti, viņas noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas motīvi, noziedzīgā nodarījuma mērķis vai izdarīšanas veids ir sevišķi 
nosodāmi, sods ir katorgas cietums uz mūžu vai katorgas cietums uz laiku, ne mazāku 
par desmit gadiem. 

113.pants. Slepkavība afekta stāvoklī 

Ja, esot atvainojošiem apstākļiem, persona rīkojas, atrodoties stipra psihiska 
uzbudinājuma stāvoklī vai nopietnas psihotraumējošas situācijas ietekmē, sods ir 
katorgas cietums uz laiku līdz desmit gadiem vai ieslodzījums cietumā uz laiku no 
viena gada līdz pieciem gadiem. 

114.pants. Slepkavība pēc cietušā lūguma 

Kurš ievērības cienīgu motīvu dēļ, proti, aiz līdzcietības nogalina cilvēku pēc 
viņa nopietna un uzstājīga pieprasījuma, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

115.pants. Pamudināšana uz pašnāvību un pašnāvības atbalstīšana 

Kurš, mantkārīgu motīvu vadīts, pamudina kādu uz pašnāvību vai sniedz viņam 
tajā palīdzību, ja ir izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums, sodāms ar katorgas 
cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

116. Jaundzimušā slepkavība 

Ja māte nogalina savu bērnu dzemdību laikā vai tajā laika periodā, kad viņa 
atrodas dzemdību procesa ietekmē, viņa ir sodāma ar ieslodzījumu cietumā. 

117.pants. Slepkavība aiz neuzmanības 

Kurš nonāvē citu personu aiz neuzmanības, sodāms ar ieslodzījumu cietumā 
vai ar naudas sodu. 

2. Grūtniecības pārtraukšana 

1IX.pants. Grūtniecības pārtraukšana, ko izdarījusi pati grūtniece 

Ja sieviete pārtrauc grūtniecību vai pieļauj to, viņa sodāma ar ieslodzījumu cietumā. 
Noilguma termiņš ir divi gadi. 

119.pants. Grūtniecības pārtraukšana, ko izdarījusi trešā persona 

1. Kurs pārtrauc grūtniecību ar šīs sievietes piekrišanu; 
kurš palīdz sievietei pārtraukt viņas grūtniecību, sodāms ar katorgas cietumu 

uz laiku līdz pieciem gadiem. 
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Noilguma termiņš ir divi gadi. 
2. Kurš pārtrauc grūtniecību bez šīs sievietes piekrišanas, sodāms ar katorgas 

cietumu uz laiku līdz desmit gadiem. 
3. Sods ir katorgas cietums uz laiku, ne mazāku par trim gadiem, ja grūtniecības 

pārtraukšanai ir nodarbošanās raksturs. 

120.pants. Nesodāma grūtniecības pārtraukšana 
1. Grūtniecības pārtraukšana nav uzskatāma par tādu šā likuma izpratnē, ja tā 

veikta ar grūtnieces rakstveida piekrišanu ar darbībām, kuras veicis ārsts, kam ir 
;ttiecīgs patents, pēc otra ārsta, kuram tāpat ir attiecīgais patents, slēdziena, lai 
novērstu briesmas grūtnieces dzīvībai, kas nav novēršamas citādā veidā, vai lai 
novērstu lielas ilgstoša smaga kaitējuma briesmas grūtnieces veselībai. 

Slēdziens, kas tiek prasīts saskaņā ar l.daļu, ir jāsaņem no ārsta-speciālista, 
kuram ir priekšstats par sievietes stāvokli un kuram kantona, kurā ir grūtnieces 
dzīvesvieta vai kur viņai jāizdara iejaukšanās, kompetenta institūcija pastāvīgi vai 
uz laiku ir piešķīrusi attiecīgās pilnvaras. Ja grūtniece nespēj novērtēt savu darbību 
raksturu un sekas, nepieciešama viņas likumīgā pārstāvja piekrišana. 

2. Nosacījumi par galējo nepieciešamību (37.panta 2.daļa) tiek saglabāti ar 
nosacījumu, ka pastāv tiešas, citādā veidā nenovēršamas ilgstoša smaga kaitējuma 
briesmas grūtnieces veselībai, un grūtniecības pārtraukšanu ir izdarījis ārsts, kuram 
ir atbilstošais patents. 

Šajos gadījumos ārstam 24 stundu laikā pēc iejaukšanās jāziņo kantona, kurā 
tika izdarīta iejaukšanās, kompetentām institūcijām. 

3. Gadījumos, kad grūtniecības pārtraukšana tikusi izdarīta grūtnieces citāda 
smaga stāvokļa dēļ, tiesnesis var mīkstināt sodu pēc sava ieskata (66.pants). 

4. 32.pants piemērots netiek. 

121.pants. Nepaziņošana par grūtniecības pārtraukšanu 

Ārsts, kurš saskaņā ar 120.panta 2.daļu nenosūta kompetentai institūcijai 
paziņojumu par grūtniecības pārtraukšanas izdarīšanu, sodāms ar arestu vai ar 
naudas sodu. 

3. Miesas bojājums 

122.pants. Smags miesas bojājums 
Kurš cilvēkam tīši nodara dzīvībai bīstamu bojājumu, 
kurš tīši sakropļo cilvēka ķermeni, bojā svarīgu orgānu vai orgāna daļu vai traucē 

tā funkciju, padara cilvēku ilgstoši darbnespējīgu, bezpalīdzīgu vai garīgi slimu, 
stipri un uz ilgstošu laiku izķēmo cilvēka seju, 

kurš tīši nodara cilvēkam citu smagu miesas bojājumu vai kaitējumu viņa fiziskajai 
vai garīgajai veselībai, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar 
ieslodzījumu cietumā uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

123.pants. Vienkāršs miesas bojājums 
1. Kurš citādā veidā tīši nodara cilvēkam miesas bojājumu vai kaitējumu viņa 

veselībai, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu cietumā. 
Vieglākos gadījumos tiesnesis var mīkstināt sodu pēc sava ieskata (66.pants). 
2. Sods ir ieslodzījums cietumā, un personu oficiāli vajā attiecīgās institūcijas, 

ja viņa izmantojusi indi, ieroci vai bīstamu priekšmetu, ja viņa izdarījusi noziedzīgu 
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nodarījumu pret personu, kura atradusies bezpalīdzības stāvoklī, vai pret personu, 
kura atradusies viņas aizbildnībā vai par kuru viņai vajadzēja rūpēties, proti, pret 
bērnu. 

124.pants. (Izslēgts) 

125.pants Miesas bojājumi aiz neuzmanības 

Kurš aiz neuzmanības nodara miesas bojājumu cilvēkam vai kaitējumu viņa 
veselībai, pēc sūdzības sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja bojājums ir smags, personu vajā attiecīgās institūcijas oficiāli. 

126.pants. Vardarbīgas darbības 
Kurš izdara vardarbīgas darbības pret citu personu, kas izraisa nelielus miesas 

bojājumus vai nelielu kaitējumu viņas veselībai, sodāms pēc sūdzības ar arestu vai 
ar naudas sodu, 

Personu vajā attiecīgā institūcija oficiāli, ja viņa atkārtoti izdara noziedzīgu 
nodarījumu pret personu, kura atrodas viņas aizbildnībā vai par kuru viņai bija 
pienākums rūpēties, proti, pret bērnu. 

4. Dzīvības un veselības apdraudējums 

127.pants. Personas, kura atrodas bezpalīdzības stāvoklī, atstāšana briesmās 
Kurš nostāda bezpalīdzīgu personu, kas atrodas viņa aizbildnībā vai par kuru 

viņam ir pienākums rūpēties, stāvoklī, kas apdraud viņas dzīvību vai tieši apdraud 
veselību, vai atstāj viņu tādā stāvoklī, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz 
pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

128.pants. Palīdzības nesniegšana 

Kurš nepalīdz cilvēkam, kuram viņš nodarījis kaitējumu, vai cilvēkam, kurš atrodas 
tiešās dzīvības briesmās, kaut pēc lietas apstākļiem viņš varētu sniegt palīdzību, 

kurš attur citu no tā, lai viņš sniegtu palīdzību vai traucē tam, sodāms ar ieslodzī
jumu cietumā vai ar naudas sodu. 

128.bis pants. Viltus trauksme 

Kurš tīši bez pamata zvana uz sabiedrisko vai sabiedrības interesēm kalpojošu 
drošības dienestu, glābšanas vai palīdzības dienestu, it īpaši, uz policiju, uguns
dzēsības dienestu, sanitāro palīdzību, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar arestu. 

129.pants. Dzīvības apdraudējums 

Kurš bezkaunīgā veidā nostāda cilvēku tiešās dzīvības briesmās, sodāms ar 
katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem. 

130.-132.pants (Izslēgts) 

133.pants. Piedalīšanās kautiņā 

Kas piedalās kautiņā, kas izraisa cilvēka nāvi vai miesas bojājumu nodarīšanu, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Tas, kurš tikai aizstāvas vai šķir personas, kas kaujas, nav sodāms. 

134.pants. Uzbrukums 
Kurš piedalās uzbrukumā vienam vai vairākiem cilvēkiem, 
kurš izraisa personas, kam uzbrūk, vai trešās personas nāvi vai miesas bojājumu 

nodarīšanu viņām, sodāms ar ieslodzījumu cietumā uz laiku līdz pieciem gadiem. 
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135.pants. Vardarbības attēlošana 
Kurš izgatavo, ieved, glabā, laiž apgrozībā, reklamē, izstāda, piedāvā, rāda, dod 

vai padara pieejamus skaņu ierakstus, fotogrāfijas, attēlus, citus priekšmetus vai 
attēlojumus, kas nav aizsargājami sakarā ar to nelielo kultūras vai zinātnisko vērtību 
un kas uzmācīgi attēlo vardarbību pret cilvēkiem vai dzīvniekiem, un tādējādi smagā 
veidā pārkāpj elementārās vērtības, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas 
sodu. 

Priekšmeti ir konfiscējami. 
Ja persona rīkojas mantkārīgu tieksmju dēļ, sods ir ieslodzījums cietumā vai 

naudas sods. 

136.pants. Priekšmetu, kas apdraud viņu dzīvību, izsniegšana nepilngadīgajiem 
Kurš dod bērnam, kas nav sasniedzis sešpadsmit gadu vecumu, alkoholiskos 

dzērienus vai citas vielas tādā daudzumā, kas var apdraudēt viņa veselību, vai 
narkotiskas vielas 1951.gada 3.oktobra Likuma par narkotiskām vielām izpratnē, 
vai nodod tās viņa rīcībā lietošanai, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas 
sodu. 

Otrā sadaļa: Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 

1. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 

137.pants. Nelikumīga iegūšana 
1. Kurš piesavinās svešu kustamu mantu, lai nelikumīgi gūtu labumu sev vai 

citam, sodāms, ja nav 138.-140.pantā paredzēto īpašo nosacījumu, ar ieslodzījumu 
cietumā vai ar naudas sodu. 

2. Ja persona atradusi mantu vai tā pārgājusi pie viņas pret tās gribu, ja viņa 
rīkojas bez nolūka iedzīvoties, vai ja viņa rīkojas, radot zaudējumus radiniekam vai 
ģimenes loceklim, nodarījums tiek vajāts tikai pēc sūdzības. 

138.pants. Izšķērdēšana 
1. Kurš piesavinās viņam uzticētu svešu kustamu mantu, lai tādā veidā nelikumīgi 

gūtu labumu sev vai citam, 
kurš nelikumīgi izmanto savā vai trešo personu labā viņam uzticētās mantiskas 

vērtības, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu 
cietumā. 

Izšķērdēšana, kas nesusi zaudējumus radiniekam vai ģimenes loceklim, tiek 
vajāta tikai pēc sūdzības. 

2. Kurš izdara noziedzīgu nodarījumu, būdams institūcijas loceklis, kalpotājs, 
aizbildnis, aizgādnis, profesionāls mantas pārvaldnieks, ieņemot amatu vai slēdzot 
tirdznieciskus darījumus, uz ko viņu pilnvarojusi institūcija, sodāms ar katorgas 
cietumu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

139.pants. Zādzība 
1. Kurš paņem kādam svešu kustamu mantu nolūkā to piesavināties, lai gūtu 

labumu sev vai citam, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai 
ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Zādzību izdarījusī persona sodāma ar katorgas cietumu uz laiku līdz desmit 
gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem, ja viņa 
zog nodarbošanās veidā. 
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3. Zādzību izdarījusī persona sodāma ar katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu 
cietumā uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem, 

ja viņa izdara zādzību, būdama tādas bandas locekle, kas organizējusies, lai 
pastāvīgi izdarītu laupīšanas vai zādzības, 

ja pie viņas zādzības izdarīšanas nolūkā bijis šaujamierocis vai cits bīstams ierocis, 
ja viņa, izdarot zādzību, kādā citādā veidā demonstrējusi savu īpašo bīstamību. 
Zādzība, kas nodara zaudējumu radiniekam vai ģimenes loceklim, tiek vajāta 

tikai pēc sūdzības. 

1-40.panls. Laupīšana 

1. Kurš izdara zādzību, izmantojot vardarbību pret personu vai reālus draudus 
nodarīt kaitējumu dzīvībai vai veselībai, vai pēc tam, kad bija salauzis cietušā 
pretestība, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar 
ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem. 

Tāpat sodāms tas, kuru zādzības izdarīšanas laikā aiztur nozieguma vietā un 
viņš veic l.daļā paredzētās vardarbīgās darbības, lai paturētu nolaupītās mantas. 

2. Laupīšanu izdarījusī persona, ja pie viņas laupīšanas nolūkā bijis šaujamierocis 
vai cits bīstams ierocis, sodāma ar katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā uz 
laiku, ne mazāku par vienu gadu. 

3. Ja persona izdara laupīšanu, būdama tādas bandas locekle, kura organizējusies 
pastāvīgai laupīšanu vai zādzību izdarīšanai, 

ja viņa, izdarot laupīšanu, kādā citādā veidā demonstrējusi savu īpašo bīstamību, 
viņa sodāma ar katorgas cietumu uz laiku, ne mazāku par diviem gadiem. 

4. Sods ir katorgas cietums uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem, ja persona 
apdraud cietušā dzīvību, nodara viņam smagu miesas bojājumu vai rīkojas īpaši 
cietsirdīgi. 

141.pants. Mantas slēpšana, atraduma noklusēšana 

Kurš noslēpj no tiesīgas personas kustamu mantu bez nolūka to piesavināties 
un ar to nodara viņai būtisku zaudējumu, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu 
cietumā vai ar naudas sodu. 

141.bis pants. Nelikumīga mantisko vērtību izmantošana 

Kurš nelikumīgi izmanto pats vai citu personu labā mantiskas vērtības, kas pie 
viņa nonākušas pret viņa gribu, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu cietumā vai ar 
naudas sodu. 

142.pants. Nelikumīga enerģijas lietošana 

Kurš nelikumīgi lieto enerģiju no iekārtas, kas kalpo dabas resursu izmantošanai, 
proti, no iekārtas, kas ražo elektroenerģiju, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu 
cietumā vai ar naudas sodu. 

143.pants. Prettiesiska datu iegūšana 

Kurš ar nolūku nelikumīgi gūt labumu sev vai citam iegūst sev vai citai personai 
datus, kas savākti vai nodoti elektroniskā vai citādā līdzīgā veidā, ja šie dati viņam 
nav paredzēti un ir īpaši aizsargāti pret prettiesisku piekļūšanu tiem, sodāms ar ka
torgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

Prettiesiska datu iegūšana, nodarot zaudējumu radiniekam vai ģimenes loceklim, 
vajājama pēc sūdzības. 

374 

Otrā grāmata. īpašie jēdzieni 

143.bis pants. Prettiesiska iekļūšana datu apstrādes sistēmā 
Kurš bez nolūka gūt labumu prettiesiski, izmantojot iekārtu-datu nesēju, iekļūst 

svešā. īpaši aizsargājamā datu apstrādes sistēmā, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzī
jumu cietumā vai ar naudas sodu. 

144.pants. Lietu bojāšana 

Kurš sabojā, iznīcina vai padara par neizmantojamu lietu, kas atrodas svešā 
īpašumā, ar kuru rīkojas cits vai kas atrodas citas personas valdījumā, sodāms pēc 
sūdzības ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Ja persona izdara lietu bojāšanu cilvēku pulcēšanās laikā, nodarījumu vajā 
attiecīgā institūcija oficiāli. 

Ja persona nodarījusi lielu kaitējumu, sods var būt katorgas cietums uz laiku 
līdz pieciem gadiem. Nodarījumu vajā attiecīgā institūcija oficiāli. 

144.bis pants. Datu bojāšana 
1. Kurš prettiesiski izmaina, likvidē vai padara par nelietojamiem datus, kas 

savākti vai nodoti elektroniskā vai citādā līdzīgā veidā, sodāms pēc sūdzības ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Ja persona nodarījusi lielu kaitējumu, sods var būt katorgas cietums uz laiku 
līdz pieciem gadiem. Nodarījumu vajā attiecīgā institūcija oficiāli. 

2. Kurš ražo, ieved, nodod apgrozībā, reklamē, piedāvā vai citādā veidā padara 
par pieejamām programmas vai vada to ražošanu, ja viņš zina par šīm programmām 
vai pieļauj, ka tām jāliek izmantotām l.daļā paredzētajiem mērķiem, sodāms ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Ja personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs, var tikt noteikts sods katorgas 
cietuma veidā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

145.pants. Ieķīlāto lietu un priekšmetu, kas iegūti prasījumu izpildīšanas 
aizkavēšanās rezultātā, izšķērdēšana vai piesavināšanās 

Parādnieks, kurš ar nolūku nodarīt zaudējumu savam kreditoram piesavinās, 
vienpersoniski rīkojas, sabojā, iznīcina, padara par bezvērtīgu vai nelietojamu lietu, 
kas kalpo kreditoram kā ķīla vai ir iegūta prasījumu izpildīšanas aizkavēšanās 
rezultātā, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

146.pants. Krāpšana 
Kurš ar nolūku nelikumīgi gūt labumu sev vai citam maldina kādu ar viltu, 

apgalvojot faktus vai noslēpjot tos. vai ar viltu nostiprina viņa maldīšanos un tādā 
veidā pamudina maldināto personu uz uzvedību, kuras rezultātā viņa nodara sev 
vai citam zaudējumu, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai 
ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs, sods ir katorgas cietums uz laiku 
līdz desmit gadiem vai ieslodzījums cietumā uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem. 

Krāpšana, kas nodara zaudējumu radiniekam vai ģimenes loceklim, vajājama 

tikai pēc sūdzības. 

147.pants. Krāpnieciska ļaunprātība attiecībā uz datu apstrādes iekārtu 
Kurš ar nolūku gūt labumu sev vai citam ar nepareizu, nepilnīgu vai prettiesisku 

datu izmantošanu vai citādā veidā iedarbojas uz datu apstrādes vai nodošanas 
procesu un tādējādi nodrošina, ka tiek atlikta mantiskā kaitējuma iestāšanās citam 
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vai tieši slēpj mantiskā kaitējuma iestāšanās laiku, sodāms ar katorgas cietumu uz 
laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs, viņa sodāma ar katorgas cietumu 
uz laiku līdz desmit gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku par 
trim mēnešiem. 

Krāpnieciska ļaunprātība ar datu apstrādes iekārtu, kas radījusi zaudējumu 
radiniekam vai ģimenes loceklim, vajājama tikai pēc sūdzības. 

148.pan.ts. Ļaunprātīga rīcība ar čeku kartēm un kredītkartēm 

Kurš, būdams maksātnespējīgs vai nevēloties maksāt, izmanto čeku karti vai 
kredītkarti vai citu tāda veida maksāšanas dokumentu, ko viņam izsniegusi šo doku
mentu sastādījusī persona, lai saņemtu mantisku vērtību vai pakalpojumus un tādā 
veidā nodarītu mantisku kaitējumu personai, kura sastādījusi dokumentu, sodāms, 
ja šī persona un uzņēmums, ar kuru vainīgais slēdz līgumu, veikuši attiecīgus pasāku
mus pret ļaunprātību ar karti, ar ieslodzījumu cietumā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Ja personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs, viņa sodāma ar katorgas cietumu 
uz laiku līdz desmit gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku par 
trim mēnešiem. 

149.pants. Viesnīcas vai restorāna rēķina nenomaksāšana 

Kurš apmetas viesnīcā, pasūta ēdienu un dzērienus vai saņem citus pakalpojumus 
attiecīgajā iestādē un neveic to apmaksu tās īpašniekam, sodāms pēc sūdzības ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

150.pants. Kādu pakalpojumu saņemšana ar viltu 

Kurš bez samaksas saņem pakalpojumus, par kuriem viņš zina, ka tie ir pār
mākšu, proti, ja viņš tādā veidā izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, apmeklē 
ekskursiju, muzeju, izstādi vai citu līdzīgu pasākumu, pieprasa pakalpojumu, kuru 
sniedz datu apstrādāšanas iekārta vai automāts, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu 
cietumā vai ar naudas sodu. 

150.bis pants. Priekšmetu, kas paredzēti nelikumīgai kodēto materiālu 
atšifrēšanai, izgatavošana un laišana apgrozībā 

Kurš ražo, ieved, izved, pārvadā, laiž apgrozībā vai instalē tehniku, tās sastāvdaļas 
vai programmas datu apstrādei, kas paredzētas nelikumīgai radio programmu vai 
telekomunikāciju dienestu atšifrēšanai un var to izdarīt, sodāms pēc sūdzības ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Mēģinājums un atbalstīšana ir sodāmi. 

151.pants. Ļaunprātīga kaitējuma nodarīšana mantai 

Kurš bez nolūka gūt labumu ļaunprātīgi maldina kādu, apgalvojot faktus vai tos 
slēpjot vai ļaunprātīgi nostiprina viņa maldīšanos un tādā veidā pamudina maldināto 
personu uz uzvedību, kuras rezultātā maldinātais nodara kaitējumu sev vai citam, 
sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

152.pants. Nepatiesas ziņas par tirdzniecisko darbību 

Kurš, būdams sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibinātājs, īpašnieks vai biedrs, 
uzņēmuma, valdes, revīzijas institūcijas pilnvarotais vai vadības loceklis, vai 
tirdzniecības savienības, sabiedrības vai citas iestādes, kas specializējas tirdznieciskās 

376 

Otrā grāmata. īpašie jēdzieni 

darbības vešanā, likvidators, sabiedriskās publikācijās vai ziņojumos vai iesniegumos 
apvienības vai sabiedrības locekļu sapulcei vai cita uzņēmuma dalībniekiem sniedz 
nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, kam ir būtiska nozīme, ja šīs ziņas var izraisīt kaitīgas 
sekas citai personai tās rīcībā ar mantu, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar 
naudas sodu. 

153.pants. Nepatiesu ziņu iesniegšana institūcijai, kas ved tirdzniecības reģistru 

Kurš pamudina institūciju, kas ved tirdzniecības reģistru, ierakstīt tajā nepatiesas 
ziņas vai noklusē par faktiem, kuri obligāti ierakstāmi, sodāms ar ieslodzījumu 
cietumā vai ar naudas sodu. 

154.pants (Izslēgts) 

155.pants. Preču falsifikācija 
1. Kurš ar nolūku veikt krāpšanu tirdzniecībā un apritē ražo preci, nosakot tai 

augstāku cenu, nekā tā ir īstenībā, falsificējot vai viltojot to, ieved šādas preces, 
glabā tās vai laiž apgrozībā, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu, ja 
par nodarījumu saskaņā ar citu priekšrakstu nedraud bargāks sods. 

2. Ja persona rīkojas nodarbošanās veidā, viņa sodāma ar ieslodzījumu cietumā, 
ja par nodarījumu saskaņā ar citu priekšrakstu nedraud bargāks sods. 

156.pants. Izspiešana 
1. Kurš ar nolūku nelikumīgi gūt labumu sev vai citam, pielietojot vardarbību 

vai draudot ar nopietnu kaitējumu, piespiež kādu uz rīcību, kuras rezultātā tiek 
nodarīts mantisks zaudējums cietušajam vai citai personai, sodāms ar katorgas 
cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs vai viņa pastāvīgi nodarbojas ar 
izspiešanu no vienas un tās pašas personas, sods ir katorgas cietums uz laiku līdz 
desmit gadiem. 

3. Ja persona pret cietušo pielieto vardarbību vai draud ar reālām briesmām 
viņa dzīvībai un veselībai, sods ir nosakāms saskaņā ar 140.pantu. 

' 4. Ja persona draud ar briesmām daudzu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ar 
smagu kaitējumu lietām ar lielu sabiedrisku nozīmi, viņa ir sodāma ar katorgas 
cietumu. 

157.pants. Augļošana 
Kurš, izmantojot personas piespiedu stāvokli, viņas atkarību, neziņu vai gara 

spēju vājumu tādā veidā, ka viņš par izpildīto darbu iegūst sev vai citam mantisku 
labumu vai pieļauj tā apsolīšanu, ja tas ir ekonomiski nesamērīgs izpildītajam 
darbam, 

kurš iegūst augļošanas prasījumu vai pārdod to vai padara par derīgu, sodāms 
ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs, sods ir katorgas cietums uz 

laiku līdz desmit gadiem. 
158.pants. Nepareiza lietas vešana 
1. Kam saskaņā ar likumu, sabiedrisku uzdevumu vai tiesisku darījumu uzdots 

pārvaldīt cita mantu vai veikt uzraudzību pār šādas mantas pārvaldīšanu, un viņš 
rīkojas, pārkāpjot savus pienākumus, vai pieļauj, ka citi nodara zaudējumu šai 
mantai, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 
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Kurš, būdams uzņēmuma pārvaldnieks, rīkojas bez uzdevuma tādā pat veidā, 
sodāms tāpat. 

Ja persona rīkojas ar nolūku nelikumīgi gūt labumu sev vai citam, viņu var sodīt 
ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem. 

2. Kurš ar nolūku nelikumīgi gūt labumu sev vai citam ļaunprātīgi izmanto viņam 
ar likumu, sabiedrisku uzdevumu vai tiesisku darījumu piešķirtās pilnvaras un ar to 
nodara zaudējumu pārstāvamās personas mantai, sodāms ar katorgas cietumu uz 
laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

Nepareiza lielas vešana, kaitējot radiniekam vai ģimenes loceklim, vajājama 
tikai pēc sūdzības. 

159.pants. Ļaunprātības ar ieturējumiem no darba algas 

Darba devējs, kurš pārkāpj pienākumu izmantot ieturējumus no darba algas, 
kas saistīti ar nodokļiem, izmaksām, prēmijām un apdrošināšanas iemaksām, vai 
citādā veidā pārkāpj pienākumus norēķinos ar darbiniekiem un ar to nodara 
zaudējumu viņu īpašumam, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

160.pants. Mantas, kas iegūta noziedzīgā veidā, slēpšana 

1. Kurš iegūst, ļauj uzdāvināt, pieņem kā ķīlu, slēpj vai palīdz atsavināt lietu, 
par kuru viņš zina vai viņam bija jāpieļauj, ka tā iegūta, izdarot pret īpašumu vērstu 
noziedzīgu nodarījumu, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai ar ieslodzījumu cielumā. 

Slēpējs sodāms saskaņā ar normu par noziedzīgu nodarījumu, kas noticis pirms 
izdarāmā noziedzīgā nodarījuma, ja tajā paredzēts mīkstāks sods. 

Ja noziedzīgais nodarījums, kas noticis pirms izdarītā noziedzīgā nodarījuma, 
sodāms tikai pēc sūdzības, slēpšana tiek vajāta tikai tad, ja tikusi iesniegta sūdzība 
par noziedzīgā nodarījuma, kas noticis pirms izdarītā noziedzīgā nodarījuma, 
vajāšanu. 

2. Ja personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs, sods ir katorgas cietums uz 
laiku līdz desmit gadiem vai ieslodzījums cietumā uz laiku, ne mazāku par trim 
mēnešiem. 

161.pants. Zināšanu, kas izriet no uzticētajām ziņām, izmantošana 

1. Kurš, būdams uzņēmuma valdes, tā vadības, revīzijas institūcijas loceklis vai 
akciju sabiedrības vai apvienības, kas viņam pakļauta vai ir no viņa atkarīga, 
pilnvarots akcionārs, vēlētas institūcijas loceklis vai ierēdnis, vai minēto personu 
palīgs, rada sev vai citam mantisku labumu, kuru iegūstot, viņš izmanto zināšanas, 
kas izriet no uzticētajām ziņām, kuru izpaušana tādējādi būtiski ietekmē Šveicē 
apgrozībā esošo akciju, citu vērtspapīru vai dokumentāro vērtspapīru biržas vai 
pirmsbiržas kursu vai izvēli, vai izpauž šos faktus trešajai personai, sodāms ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

2. Kurš tādas ziņas tiešā vai netiešā veidā paziņo l.daļā norādītajām personām 
un, izmantojot šo paziņojumu, rada sev vai citam mantisku labumu, sodāms ar 
ieslodzījumu cietumā uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

3. Ar ziņām 1. un 2.daļas izpratnē jāsaprot ziņas par gaidāmo emisiju ar jaunām 
tiesībām uz investīciju, par sakariem starp uzņēmumiem un citādi apstākļi ar līdzīgu 
nozīmi. 
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4. Ja tiek plānoti sakari starp divām akciju sabiedrībām, 1.-3.daļa attiecas uz 

abām sabiedrībām. 
5. 1.-4.daļa attiecināma uz konkrētiem gadījumiem, ja zināšanu izmantošana 

par uzticētajām ziņām skar akcijas, citus vērtspapīrus, dokumentāros vērtspapīrus 
vai sabiedrību vai ārvalstu sabiedrību attiecīgo izvēli. 

161.bis pants. Manipulācija ar cenu kursu 
Kurš ar nolūku būtiski ietekmēt Šveicē apgrozībā esošo vērtspapīru kursu, lai 

iegūtu no tā nelikumīgu mantisku labumu sev vai trešajai personai, apzināti izplata 
maldinošu informāciju vai pērk vai pārdod tādus vērtspapīrus, ja tas tieši vai netieši 
noved pie šo personu vai ar šo mērķi nesaistītu personu divpusējiem norēķiniem, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

2. Ražošanas un komercnoslēpuma pārkāpšana 

162.pants 
Kurš izpauž ražošanas vai komercnoslēpumu, kas viņam sakarā ar likumā vai 

līguma noteiktajiem pienākumiem ir jāglabā, 
kurš izmanto šādu izpaušanu sev vai citam, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu 

cietumā vai ar naudas sodu. 
3. Noziegumi vai kriminālpārkāpumi, kas saistīti ar 

konkursa lietvedību un parāda piedziņu 

163.pants. Krāpniecisks konkurss un krāpšana, kas saistīta ar aresta uzlikšanu 
parādnieka mantai 

1. Parādnieks, kurš, kaitējot kreditoram, redzamībai samazina savu mantu, proti, 
rada citur mantiskas vērtības vai slēpj tās, falsificē parāda apmēru, atzīst falsificētus 
prasījumus vai dod pamatu tam, lai padarītu tos par īstiem, sodāms, ja attiecībā uz 
viņu ir izsludināts konkurss vai izziņots par pretenzijas neapmierināšanu, ar katorgas 
cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja ir tādi paši nosacījumi, ar ieslodzījumu cietumā sodāma trešā persona, ja 
viņa zaudējuma nodarīšanai kreditoram veic lādas pašas darbības. 

164.pants. Zaudējuma nodarīšana kreditoram, samazinot savu mantu 

1. Parādnieks, kurš, kaitējot kreditoram, samazina savu mantu, sabojājot 
mantiskās vērtības, iznīcinot, padarot tās par nevērtīgām vai neizmantojamām, 

bez faktiska pamata atsakās no iegūtajām tiesībām vai bez atlīdzības atsakās no 
tiesībām, sodāms, ja attiecībā uz viņu ir izsludināts konkurss vai izziņots par 
pretenzijas neapmierināšanu, ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai 
ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja ir tādi paši nosacījumi, ar ieslodzījumu cielumā sodāma trešā persona, ja 
viņa zaudējuma nodarīšanai kreditoram veikusi tādas pašas darbības. 

165.pants. Nesaimnieciskums 
I. Parādnieks, kurš citādā veidā, nekā tas norādīts 164.pantā, pieļauj nesaimnie

ciskumu, proti, ar neapmierinošu kapitāla izvietojumu, nesamērīgiem izdevumiem, 
riskantu spekulāciju, vieglprātīgām garantijām vai kredīta izmanlošanu, mantisko 
vērtību iztērēšanu vai nevērību, pildot profesionālos pienākumus vai pārvaldot 
mantu, rada vai pasliktina sava kā parādnieka mantisko mazturību, rada savu 
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maksātnespēju vai, zinot par savu maksātnespēju, pasliktina savu mantisko stāvokli, 
ja attiecībā uz viņu ir izsludināts konkurss vai izziņots par pretenzijas neapmierinā
šanu, sodāms ar ieslodzījumu cietumā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

2. Parādnieks, kura mantai uzlikts arests, vajājams tikai pēc kreditora, kurš 
saņēmis izziņu par pretenzijas neapmierināšanu, sūdzības. 

Sūdzība iesniedzama triju mēnešu laikā no dienas, kad izziņots apstiprinājums 
par ķīlas nerezultativitāti, kas dod pamatu turpmākai prasības iesniegšanai. 

Kreditoram, kurš pamudina parādnieku uz vieglprātīgu izšķērdību, nesamērī
giem izdevumiem vai uz riskantu spekulāciju vai ekspluatē viņu kā augļotājs, nav 
tiesību iesniegt sūdzību. 

166.pants. Pienākumu nepildīšana par grāmatvedības uzskaites vešanu 
Parādnieks, kurš pārkāpj viņam ar likumu uzlikto pienākumu par grāmatvedības 

uzskaites pienācīgu vešanu un glabāšanu un sastāda bilanci tādā veidā, ka viņa 
mantiskais stāvoklis acīmredzami vispār nav parādīts vai parādīts nepilnīgi, ja 
attiecībā uz viņu ir izsludināts konkurss vai vēlākā laikā saskaņā ar Likuma par 
parāda piedziņu un konkursa lietvedību 43.pantu, uzliekot arestu parādnieka mantai, 
bija izziņots par pretenzijas neapmierināšanu, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai 
ar naudas sodu. 

167.pants. Priekšrocības piešķiršana vienam no kreditoriem 

Parādnieks, kurš, zinot par savu maksātnespēju, un ar nolūku piešķirt priekš
rocību vienam no kreditoriem, kaitējot citiem, veie uz to vērstas darbības, it īpaši, 
nenomaksā laikā parādus, nomaksā laikā parādus citādā veidā nekā ar parastiem 
maksāšanas līdzekļiem, nodrošina parādu no personiskajiem līdzekļiem, ja tas nav 
bijis viņa pienākums, ir sodāms, ja attiecībā uz viņu ir izsludināts konkurss vai izziņots 
par pretenzijas neapmierināšanu. 

168.pants. Uzpirkšana lēmuma piespiedu izpildīšanas gadījumā 

Kurš piešķir vai garantē kreditoram vai viņa pārstāvim īpašas priekšrocības, lai 
saņemtu viņa balsi kreditoru sapulcē vai kreditoru komisijā vai lai ietekmētu 
piekrišanu tiesas līgumam par maksātnespēju vai šāda līguma noraidīšanu, sodāms 
ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Kurš piešķir vai garantē īpašas priekšrocības konkursa pārvaldniekam, konkursa 
pārvaldes loceklim, pilnvarotajam vai likvidatoram, lai ietekmētu viņu lēmumu, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Kurš atļaujas izmantot tādas priekšrocības vai garantēt tās sev, sodāms ar tādu 
pašu sodu. 

169.pants. Rīcība ar mantiskām vērtībām, kurām uzlikts arests 

Kurš vienpersoniski rīkojas ar mantisko vērtību, nodarot kaitējumu kreditoram, 
ja uz šo mantisko vērtību uzlikts arests administratīvā kārtā vai uzlikts arests, 
ja šī mantiskā vērtība administratīvā kārtā ietverta sarakstā parāda piedzīšanas 

procesā, konkursa lietvedībā vai procesā par ieturēšanu, vai 
ja šī mantiskā vērtība attiecas uz nododamo mantu, kas paredzēta parāda 

likvidēšanai, pārdodot parādnieka īpašumu, vai 
sabojā, iznīcina, padara mantu par nevērtīgu vai nelietojamu, sodāms ar 

ieslodzījumu cietumā. 
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170.pants. Kādu labumu iegūšana caur tiesu, izmantojot viltu tiesas līgumā 
par maksātnespēju 

Parādnieks, kurš maldina savu kreditoru, pilnvaroto vai institūciju, kas 
nodarbojas ar maksātnespējas jautājumiem, attiecībā par savu mantisko stāvokli, 
lai tādā veidā panāktu moratoriju maksātnespējai vai liesas kārtībā sankcionētu 
ligumu par maksātnespēju, 

un trešā persona, kura veic līdzīgas darbības parādnieka labā, sodāmi ar 

ieslodzījumu cietumā. 
171.pants. Tiesas līgums par maksātnespēju 
163.panta l.daļa, 164.panta l.daļa, 165.panta l.daļa, 166. un 167.pants tāpat 

liek piemēroti, ja ir pieņemts un apstiprināts liesas līgums par maksātnespēju. 
Ja parādnieks vai trešā persona 163.panta 2.daļas un 164.panta 2.daļas izpratnē 

veikuši speciālus saimnieciskus pasākumus un līdz ar to atvieglojuši tiesas līguma 
par maksātnespēju izpildīšanu, kompetenta institūcija var attciklies no viņu 
kriminālvajāšanas, nodošanas liesai vai no soda. 

171.bis pants. Konkursa atcelšana 
Ja konkurss tiek atcelts (Likuma par parāda piedziņu un konkursa lietvedību 

95.pants), kompetenta institūcija var atteikties no kriminālvajāšanas, nodošanas 
liesai vai no soda. 

Ja noslēgts tiesas līgums par maksātnespēju, 1.rindkopa liek piemērota tikai 
tad, ja parādnieks vai trešā persona 163.panta 2.daļas un 164.panta 2.daļas izpratnē 
ir veikuši speciālus saimnieciskus pasākumus un tādā veidā atvieglojuši tiesas līguma 
par maksātnespēju izpildīšanu. 

4. Vispārīgie nosacījumi 

172.pants. Krimināltiesisko jēdzienu piemērošana 

Ja kāds darbojas kā juridiskas personas institūcija vai institūcijas loceklis, kā 
juridiska personas vai apvienības darbinieks, kuram piešķirtas visai patstāvīgas 
pilnvaras lēmumu pieņemšanā viņa profesionālās darbības jomā, vai, nebūdams 
institūcija, institūcijas loceklis vai tās darbinieks, darbojas kā juridiskas personas 
vai apvienības faktiskais vadītājs, šajā sadaļā dotie krimināltiesiskie jēdzieni, uz 
kuru pamata tiek noteiktas vai paaugstinātas sodāmības īpašas personiskas pazīmes, 
tiek piemēroti tāpat arī nosauktajām personām, ja šīs pazīmes piemīt ne tikai viņām 
personiski, bet arī juridiskajai personai vai apvienībai. 

172.bis pants. Brīvības atņemšanas saistība ar naudas sodu 
Ja šajā sadaļā kā sods paredzēta tikai brīvības atņemšana, tiesnesis katrā 

gadījumā to var saistīt ar naudas sodu. 

172.ter pants. Maznozīmīgi mantiski delikti 
Ja nodarījums vērsts tikai pret maznozīmīgu mantisku vērtību vai uz maz

nozīmīga kaitējuma nodarīšanu, pēc sūdzības persona sodāma ar arestu vai ar naudas 
sodu. 

Šī norma netiek piemērota kvalificētas zādzības (139.panta 2. un 3.daļa), 
laupīšanas un izspiešanas gadījumā. 
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Trešā sadaļa: Noziedzīgi nodarījumi pret godu un 

nos lēpumu privātajā sfērā 

1. Goda aizskaršana un cieņas pazemošana 
173.pants. Neslavas celšana 

1. Kurš kādu trešās personas priekšā apvaino vai tur aizdomās, izplatot ziņas 
par negodīgu uzvedību vai citus faktus, kas spējīgi kaitēt viņa reputācijai, 

kurš tālāk izplatījis šādu apvainojumu vai aizdomas, sodāms pēc sūdzības ar 
ieslodzījumu cietumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu. 

2. Ja apsūdzētājs pierāda, ka izmantotie vai tālāk viņa minētie izteikumi atbilst 
patiesībai, vai ka viņam ir nopietns pamats ar pārliecību uzskatīt tos par patiesiem, 
viņš nav sodāms. 

3. Apsūdzētājs netiek pielaists pie pierādīšanas un ir sodāms par izteikumiem, 
kuri bez sabiedrisko interešu ievērošanas vai citādā veidā bez pamata, galvenokārt 
ar mērķi izmantot tos vai izplatīt, ceļ kādam neslavu, it īpaši, ja izteikumi skar 
privāto vai ģimenes dzīvi. 

4. Ja persona atsauc savus izteikumus, atzīstot tos par neatbilstošiem īstenībai, 
viņu var sodīt mīkstāk vai pilnībā atbrīvot no naudas soda. 

5. Ja vainīgais nav iesniedzis pierādījumus savu izteikumu patiesumam vai ja 
tie ir nepatiesi un viņš tos atsauc, tiesnesis konstatē to spriedumā vai citā dokumentā. 

174.pants. Apzināta neslavas celšana 

J. Kurš kādu apzināti trešās personas klātbūtnē apsūdz, tur aizdomās, izplata 
ziņas par negodīgu uzvedību vai citus faktus, kas spēj kaitēt viņa reputācijai, 

kurš apzināti izplata tālāk šādu apvainojumu vai aizdomas, sodāms pēc sūdzības 
ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

2. Ja neslavas izplatītājs rīkojas plānveidīgi, lai sabojātu personas reputāciju, 
sods ir ieslodzījums cietumā uz laiku, ne mazāku par vienu mēnesi. 

3. Ja persona tiesneša priekšā atsauc savus izteikumus, viņu var sodīt mīkstāk. 
Tiesnesis izdod cietušajam par to dokumentu. 

175.pants. Neslavas celšana (173.pants) un apzināta neslavas celšana 
(174.pants) mirušajam vai izsludinātajam par bezvēsts promesošu 

Ja neslavas celšana (173.pants) vai apzināta neslavas celšana (174.pants) vērsta 
pret mirušu vai personu, kura izsludināta par bezvēsts promesošu, sūdzības iesnieg
šanas tiesības pieder mirušā vai personas, kas izsludināta par bezvēsts promesošu, 
radiniekiem. 

Ja līdz nodarījuma izdarīšanas brīdim pagājuši vairāk nekā trīsdesmit gadi kopš 
personas nāves vai personas izsludināšanas par bezvēsts promesošu, persona, kura 
izdarījusi nodarījumu, nav sodāma. 

176.pants. Vispārīgie noteikumi 

Neslavas celšanai mutvārdos (173.pants) un apzinātai neslavas celšanai 
mutvārdos (174.pants) tiek pielīdzināti izteikumi rakstveidā, attēli, žestikulēšana 
un citādas izpausmes. 
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177.pants. Goda aizskaršana 
Kurš aizskar personas godu citādā veidā, izmantojot vārdu, uzrakstu, attēlu, 

žestikulēšanu vai aizskaršanu ar darbību, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu 
cietumā uz laiku līdz trim mēnešiem vai ar naudas sodu. 

Ja apvainotais ar savu nepienācīgu uzvedību devis tiešu ieganstu apvainošanai, 
tiesa var personu, kura izdarījusi nodarījumu, atbrīvot no soda. 

Ja goda aizskārums saistīts ar savstarpēju apvainošanu, vai likušas izdarītas 
savstarpējas aizskarošas darbības, tiesnesis var atbrīvot no soda vienu vai abas per
sonas, kuras izdarījušas goda aizskaršanu. 

178.pants. Noilgums 
Noilgums kriminālpārkāpumiem pret godu ir divi gadi. 
Tiesību zaudēšana iesniegt sūdzību reglamentēta 29.pantā. 

2. Noziedzīgi nodarījumi noslēpuma 
un privātajā sfērā 

179.pants. Korespondences noslēpuma pārkāpšana 

Kurš, nebūdams uz to pilnvarots, atver aizzīmogotu vēstuli vai sūtījumu, lai 
iepazītos ar to saturu, 

kurš izplata vai izmanto faktus, kas tam kļuvuši zināmi viņam neparedzētas 
vēstules vai sūtījuma atvēršanas rezultātā, sodāms pēc sūdzības ar arestu vai ar 
naudas sodu. 

179.bis pants. Svešu sarunu noklausīšanās un ierakstīšana 
Kurš ar noklausīšanās iekārtas palīdzību noklausās vai ieraksta magnetofonā 

svešu neoficiālu sarunu bez tajā piedalošos personu piekrišanas, 
kurš izmanto vai dara zināmu trešajai personai faktu, par kuru viņš zina vai 

viņam jāpieļauj, ka tas iegūts l.rindkopā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarī
šanas rezultātā, 

kurš glabā vai padara pieejamu trešajai personai sarunu, par kuru viņš zina vai 
viņam jāpieļauj, ka tā izdarīta l.rindkopā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarī
šanas rezultātā, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

179.ter pants. Nelikumīga sarunas ierakstīšana 
Kurš, būdams neoficiālas sarunas dalībnieks, bez citu tajā piedalošos personu 

piekrišanas ieraksta to magnetofonā, 
kurš glabā, izmanto, padara pieejamu trešajai personai vai informē trešo personu 

par ieraksta saturu, par kuru viņš zina vai viņam jāpieļauj, ka tas iegūts 1 .rindkopā 
paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas rezultātā, sodāms pēc sūdzības ar 
ieslodzījumu cietumā uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

179.quarter pants. Noslēpuma un privātās sfēras pārkāpšana, izmantojot skaņu 
ierakstu un filmēšanas iekārtas 

Kurš ar skaņu ierakstu un filmēšanas aparatūras palīdzību novēro vai ar 
filmēšanas aparāta palīdzību uzņem faktus no cita noslēpuma sfēras vai bez viņa 
piekrišanas faktus no privātās sfēras, kuri nedrīkst būt pieejami katram, 
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kurš ieraksta vai informē trešo personu par faktu, par kuru viņš zina vai viņam 
jāpieļauj, ka tas nonācis personas rīcībā 1.rindkopā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas rezultātā, 

kurš glabā vai dara zināmu trešajai personai ierakstu, par kuru viņš zina vai 
viņam jāpieļauj, ka tas iegūts 1.rindkopā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas rezultātā, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas 
sodu. 

179.quinquis pants. Nesodāmi nodarījumi 

Ne saskaņā ar 179.bis panta 1.rindkopu, ne 179.ter panta 1.rindkopu nav sodāms 
tas, kurš ieraksta signālus par nelaimes gadījumu dienestu, glābšanas un drošības 
dienestu palīdzību. 

179.sexies pants. Noklausīšanās iekārtu, skaņu ierakstu un filmēšanas 
aparatūras laišana apgrozībā un reklamēšana 

1. Kurš ražo, ieved, izved, iegādājas, izvieto, glabā, pilnveido, nodod citam, 
pārdod, izīrē, iznomā vai citādā veidā laiž apgrozībā vai reklamē tādu aparatūru 
vai dod norādījumus tās ražošanai, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas 
sodu. 

2. Ja persona, izdarot šo noziedzīgo nodarījumu, rīkojas trešās personas intere
sēs, viņai draud tāds pats sods kā personai, kura izdarījusi šo noziedzīgo nodarījumu, 
ja viņa zinājusi par šīs personas darbībām un iespēju robežās nav tām traucējusi. 

Ja trešais ir juridiska persona, kolektīva vai komandītsabiedrība vai atsevišķa 
firma, 1.rindkopa šīm personām tiek piemērota tad, ja tās ir rīkojušās vai tām 
vajadzējis rīkoties. 

179.septies pants. Ļaunprātības ar telefonu 

Kurš aiz nepatikas vai blēņojoties ļaunprātīgi izmanto telefona iekārtu, ziņas 
par kuru ievietotas telefonu rokasgrāmatā, lai traucētu citu vai lai apniktu viņam, 
sodāms pēc sūdzības ar arestu vai ar naudas sodu. 

179.octies pants. Dienesta uzraudzība 

Kurš, veicot precīzu, likumīgu pilnvarojumu, ierīko dienesta uzraudzību pār 
citas personas saraksti un telefona sarunām vai pieslēdz tehnisko ierīci uzraudzības 
veikšanai, ir nesodāms, ja viņš tieši saņem kompetenta tiesneša piekrišanu tā 
realizēšanai. 

Piekrišana var tikt dota tāda nozieguma vai kriminālpārkāpuma vajāšanai vai 
novēršanai, kura smagums un specifika attaisno šādu iejaukšanos. 

179.novies pants. Nelikumīga personisko datu saņemšana 

Kurš nelikumīgi saņem no datu bāzes īpaši aizsargājamus personas datus vai 
ziņas par personību, kuras nav vispārpieejamas, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu 
cietumā vai ar naudas sodu. 

Ceturtā sadaļa: Noziegumi un kriminālpārkāpumi pret brīvību 

180.pants. Draudi 

Kurš ar draudiem izraisa citā personā baiļu vai šausmu sajūtu, sodāms pēc 
sūdzības ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 
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181.pants. Piespiešana 
Kurš, izmantojot vardarbību vai smaga kaitējuma draudus vai citus personas 

uzvedības brīvas izvēles ierobežojumus, piespiež viņu kaut ko izdarīt, atturēties no 
darbības vai paciest viņai neizdevīgas situācijas, sodāms ar ieslodzījumu cietumā 
vai ar naudas sodu. 

182.pants (Izslēgts) 

183.pants. Nelikumīga brīvības atņemšana un nolaupīšana 
1. Kurš nelikumīgi sagrābj personu vai tur viņu nebrīvē vai citādā veidā atņem 

viņai brīvību, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar 
ieslodzījumu cietumā. 

2. Tāpat tiek sodīts tas, kurš nolaupa personu, kas nav spējīga novērtēt savu 
darbību raksturu un sekas, nav spējīga izrādīt pretošanos vai nav sasniegusi 
sešpadsmit gadu vecumu. 

184.pants. Pastiprinošie apstākļi 
Nelikumīga brīvības atņemšana un nolaupīšana sodāma ar katorgas cietumu, ja 
persona par atbrīvošanu pieprasa izpirkuma maksu, 
persona cietsirdīgi izturas pret cietušo, 
brīvības atņemšana ilgst vairāk nekā desmit dienas, 
cietušā veselībai nodarīts būtisks kaitējums. 

185.pants. Ķīlnieku sagrābšana 
1. Kurš kādam atņem brīvību, nolaupa vai kādā citādā veidā sagrābj viņu, lai 

piespiestu trešo personu izdarīt darbības, atteikties no darbības vai atrasties kādā 
viņam nelabvēlīgā situācijā, 

kurš izmanto citas personas tādā veidā radītu stāvokli, lai piespiestu trešo 
personu, sodāms ar katorgas cietumu. 

2. Sods ir katorgas cietums uz laiku, ne mazāku par trim gadiem, ja persona, 
izdarot noziedzīgo nodarījumu, draud noslepkavot cietušo, nodarīt viņam smagu 
fizisku kaitējumu vai cietsirdīgi izturēties pret viņu. 

3. īpaši smagos gadījumos, proti, ja noziedzīgais nodarījums skar vairākus 
cilvēkus, persona var tikt sodīta ar katorgas cietumu uz mūžu. 

4. Ja persona atsakās no piespiešanas un atbrīvo cietušo, sodu var mīkstināt 
(65.pants). 

5. Sodāms tāpat ir tas, kurš izdara noziedzīgu nodarījumu ārvalstī, ja viņš tiek 
aizturēts Šveicē un netiek izdots. 6.panta 2.daļa netiek piemērota. 

186.pants. Dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšana 

Kurš pret tiesīgas personas gribu nelikumīgi iekļūst mājā, dzīvoklī, slēgtā mājas 
telpā vai ar žogu norobežotā teritorijā, kas tieši attiecas uz māju, sētā vai dārzā vai 
saimniecības ēkā, vai, neskatoties uz tiesīgas personas uzstājīgu pieprasījumu doties 
prom, kavējas ar šā pieprasījuma izpildi, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu 
cietumā vai ar naudas sodu. 
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Piektā sadaļa: Noziedzīgi nodarījumi pret dz imumneaizskaramību 

1. Darbības, kas apdraud nepilngadīgo attīstību 

187.pants. Seksuālas darbības ar bērniem 
1. Kurš izdara seksuālas darbības ar bērnu, jaunāku par sešpadsmit gadiem, 
pamudina viņu uz šādām darbībām, 
iesaista viņu šādās darbībās, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem 

gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 
2. Nodarījums nav sodāms, ja personu, kuras tajā piedalās, vecuma starpība 

nav lielāka par trim gadiem. 
3. Ja uz nodarījuma izdarīšanas brīdi persona vēl nav sasniegusi divdesmit gadu 

vecumu un ir īpaši apstākļi vai cietusī persona stājusies ar viņu laulībā, kompetenta 
institūcija var atteikties no vajāšanas, lietas nodošanas tiesai vai no soda. 

4. Ja nodarījumu izdarījusī persona kļūdaini uzskata, ka cietušais bērns sasniedzis 
vismaz sešpadsmit gadu vecumu, taču, esot samērīgi piesardzīgai, persona varēja 
kļūdu novērst, sods ir ieslodzījums cietumā. 

5. (Izslēgta) 
6. Kriminālatbildības noilgums ir desmit gadi arī tajā gadījumā, ja noilgums, 

kas bija paredzēts agrāk saskaņā ar 5.punktu tā 1991 .gada 21.jūnija redakcijā, vēl 
nav iestājies 1997.gada 1.septembrī. 

188.pants. Seksuālas darbības ar atkarīgām personām 
1. Kurš ar nepilngadīgu persona, kas nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, 

kura atrodas atkarībā no viņa kā no audzinātāja, no personas, kura rūpējas par 
viņu vai ir atkarīga sakarā ar darbu vai citādā veidā, izdara seksuālas darbības, 
izmantojot šo atkarību, 

kurš pamudina tādu personu uz seksuālām darbībām, izmantojot šādu atkarību, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja cietusī persona reģistrējusi laulību ar noziedzīgo nodarījumu izdarījušo 
personu, kompetenta institūcija var atteikties no vajāšanas, no lietas nodošanas 
tiesai vai no soda. 

2. Seksuālās brīvības un goda apdraudējums 

189.pants. Seksuāla piespiešana 
Kurš piespiež personu pārciest darbības, kas līdzinās dzimumsakariem, vai 

pārciest citas seksuālas darbības, kuru laikā viņš draud personai pielietot vardarbību, 
pielieto pret viņu psihisku vardarbību vai padara personu par nespējīgu pretoties, 
sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja persona ir upura laulātais un dzīvo kopā ar viņu, nodarījums tiek vajāts pēc 
sūdzības. Tiesības iesniegt sūdzību beidzas pēc sešiem mēnešiem. 28.panta 
4.rindkopa piemērota netiek. 

Ja persona rīkojas cietsirdīgi, proti, izmanto bīstamu ieroci vai citu bīstamu 
priekšmetu, viņa ir sodāma ar katorgas cietumu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem. 
Jebkurā gadījumā nodarījumu vajā saskaņā ar dienestu uz to pilnvarota institūcija. 
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190.pants. Izvarošana 
Kurš piespiež sieviešu dzimuma pārstāvi stāties dzimumsakaros, draudot viņai 

pielietot vardarbību, pielieto pret viņu psihisku vardarbību vai padara viņu pretoties 
nespējīgu, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz desmit gadiem. 

Ja persona ir upura laulātais un dzīvo kopā ar viņu, nodarījums tiek vajāts pēc 
sūdzības. Tiesības iesniegt sūdzību beidzas pēc sešiem mēnešiem. 28.panta 
4.rindkopa piemērota netiek. 

Ja persona rīkojas cietsirdīgi, proti, izmanto bīstamu ieroci vai citu bīstamu 
priekšmetu, viņa ir sodāma ar katorgas cietumu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem. 
Jebkurā gadījumā nodarījumu vajā saskaņā ar dienestu uz to pilnvarota institūcija. 

191.pants. Dzimumsakari, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli 

Kurš piespiež personu stāties dzimumsakaros, veikt dzimumsakariem līdzīgas 
vai citādas seksuālas darbības, apzinoties, ka viņa nav spējīga novērtēt savu darbību 
raksturu un sekas vai nav spējīga izrādīt pretošanos, sodāms ar katorgas cietumu 
uz laiku līdz desmit gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

192.pants. Seksuālas darbības ar personām, kuras atrodas iestādēs, ar 
apcietinātajiem, apsūdzētajiem 

Kurš, izmantojot personas, kas atrodas iestādē, pacienta, kas atrodas ārstniecības 
iestādē, ieslodzītā, apcietinātā, arestētā vai apsūdzētā atkarību, pamudina viņu 
izdarīt seksuālas darbības vai pārciest tās, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja cietusī persona ir reģistrējusi laulību ar noziedzīgo nodarījumu izdarījušo 
personu, kompetenta institūcija atsakās no vajāšanas, lietas nodošanas tiesai vai no 
soda. 

193.pants. Grūta stāvokļa izmantošana 

Kurš pamudina personu izdarīt seksuālas darbības vai paciest tās, izmantojot 
grūto stāvokli vai atkarību sakarā ar darbu vai citādā veidā pamatotu atkarību, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja cietusī persona reģistrējusi laulību ar noziedzīgo nodarījumu izdarījušo personu, 
kompetenta institūcija atsakās no vajāšanas, lietas nodošanas tiesai vai no soda. 

194.pants. Ekshibicionisms 

Kurš izdara ekshibicioniskas darbības, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu 
cietumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu. 

Ja persona tiek pakļauta medicīniskajai ārstēšanai, kriminālprocess var tikt 
pārtraukts. Tas tiek atjaunots, ja persona izvairās no ārstēšanās. 

3. Seksuālu darbību izmantošana 

195.pants. Nodarbošanās ar prostitūciju atbalstīšana 

Kurš pamudina nepilngadīgu personu nodarboties ar prostitūciju, 
kurš, izmantojot personas atkarību vai mantisku labumu, pamudina viņu 

nodarboties ar prostitūciju, 
kurš izmanto personas, kas nodarbojas ar prostitūciju, rīcības brīvību, pārkāpj 

viņas intereses, uzraugot viņas nodarbošanos, vai nosakot nodarbošanās ar 
prostitūciju vietu, laiku, apjomu un citus apstākļus, 

kurš piespiež personu turpināt nodarboties ar prostitūciju, sodāms ar katorgas 
cietumu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 
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196.pants. Cilvēku tirdzniecība 

Kurš veic cilvēku tirdzniecību, lai sekmētu cita cilvēka netiklas darbības, sodāms 
ar katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku par sešiem 
mēnešiem. 

Kurš izveido iestādes cilvēku tirdzniecībai, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku 
līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

Jebkurā gadījumā var tikt noteikts arī naudas sods. 

4. Pornogrāfija 

197.pants 

1. Kurš personai, kas jaunāka par sešpadsmit gadiem, piedāvā, rāda, nodod, 
padara pieejamu vai izplata pa radio vai televīziju pornogrāfiskus izdevumus, skaņu 
ierakstus vai fotogrāfijas, attēlus, citus līdzīga veida priekšmetus vai rāda pornogrā
fiskus uzvedumus, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

2. Kurš publiski izrāda priekšmetus vai uzvedumus 1.daļas izpratnē vai parāda 
tos vai citādā veidā labprātīgi piedāvā, sodāms ar naudas sodu. 

Tas, kurš iepriekš norāda izstāžu un uzvedumu slēgtās telpās apmeklētājiem uz 
to pornogrāfisko raksturu, nav sodāms. 

3. Kurš izgatavo, ieved, glabā, laiž apgrozībā, reklamē, izstāda, piedāvā, izrāda, 
nodod vai padara pieejamus priekšmetus vai rāda pornogrāfiskus uzvedumus 1.daļas 
izpratnē, kuri pēc sava satura ietver seksuālas darbības ar bērniem vai ar dzīvniekiem, 
ar cilvēku ekskrementiem vai vardarbīgu rīcību, sodāms ar ieslodzījumu cietumā 
vai ar naudas sodu. 

Priekšmeti tiek konfiscēti. 
4. Ja persona rīkojas aiz mantkārīgām tieksmēm, sods ir ieslodzījums cietumā 

vai naudas sods. 
5. Priekšmeti vai attēlojumi nav pornogrāfiski, ja tiem ir aizsargājama kultūras 

vai zinātniska vērtība. 

5. Dzimumneaizskaramības pārkāpšana 

198.pants. Seksuāla uzmākšanās 

Kurš izdara pret kāda gribu seksuālas darbības un līdz ar to publiski pārkāpj 
sabiedrisko kārtību, 

kurš cenšas kādu iegūt vardarbīgi vai rupjā mutvārdu formā, sodāms pēc sūdzības 
ar arestu vai ar naudas sodu. 

199.pants. Nepieļaujama nodarbošanās ar prostitūciju 

Kurš pārkāpj kantonu priekšrakstus par nodarbošanās ar prostitūciju vietu, laiku 
vai veidu un par brīdināšanu par prostitūciju pavadošajām darbībām, sodāms ar 
arestu vai ar naudas sodu. 

200.pants. Kopīga izdarīšana 

Ja šajā sadaļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopīgi izdarījušas vairākas 
personas, tiesnesis var paaugstināt sodu, taču viņš nevar pārsniegt paredzētā soda 
augšējo robežu vairāk nekā uz pusi. Pie tam viņam ir saistoša soda apmēra augšējā 
robeža, kāda likumā ir noteikta šim soda veidam. 

201.-212.pants (Izslēgts) 
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S e s t ā sadaļa: Noz iegumi un kr iminālpārkāpumi pret ģ imeni 

213.pants. Incests 

Kurš uztur intīmas attiecības ar taisnās līnijas asinsradiniekiem vai ar miesīgiem 
vai nemiesīgiem brāļiem vai māsām, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Nepilngadīgie netiek sodīti, ja viņi tikuši pavesti. 
Noilgums ir divi gadi. 
214.pants (Izslēgts) 

215.pants. Daudzsievība 

Kurš slēdz laulību, atrodoties laulībā, 
kurš slēdz laulību ar personu, kas jau atrodas laulībā, sodāms ar ieslodzījumu 

cietumā. 

216.pants (Izslēgts) 

217.pants. Atbildīgas personas nevērīga izturēšanās pret uzturēšanas 
pienākumiem 

Kurš nepilda savu tiesisko ģimenes uzturēšanas vai materiālas atbalstīšanas 
pienākumu, kaut viņam tam ir līdzekļi un viņš var ar tiem rīkoties, sodāms pēc 
sūdzības ar ieslodzījumu cietumā. 

Tiesības iesniegt sūdzību tāpat ir kantonos noteiktām institūcijām un iestādēm, 
kas vadās no ģimenes saglabāšanas interesēm. 

218.pants (Izslēgts) 

219.pants. Aizbildnības vai audzināšanas pienākuma pārkāpšana 

Kurš pārkāpj savus nepilngadīgas personas aizbildnības vai audzināšanas 
pienākumus vai nevērīgi izturas pret tiem un līdz ar to rada draudus viņas fiziskajai 
vai garīgajai attīstībai, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, ieslodzījuma cietumā vietā var tikt noteikts 
naudas sods. 

220.pants. Nepilngadīgas personas atņemšana 
Kurš atņem nepilngadīgo personai, kurai ir vecāku vai aizbildnības vara, vai 

atsakās atgriezt nepilngadīgo, sodāms pēc sūdzības ar ieslodzījumu cietumā vai ar 
naudas sodu. 

Septītā sadaļa: Vispārbīstami noziegumi 
un kriminālpārkāpumi 

221.pants. Dedzināšana 
Kurš tīši, lai nodarītu kaitējumu citam vai radītu vispārējas briesmas, izdara 

darbības, kas izraisījušas ugunsgrēku, sodāms ar katorgas cietumu. 
Ja persona apzināti pakļauj briesmām cilvēka dzīvību un veselību, sods ir 

katorgas cietums uz laiku, ne mazāku par trim gadiem. 
Ja ar noziedzīgo nodarījumu izraisīts nenozīmīgs kaitējums, var tikt noteikts 

ieslodzījums cietumā. 
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222.pants. Neuzmanīgu darbību izdarīšana, kas izraisījusi ugunsgrēku 

Kurš, lai nodarītu kaitējumu citai personai vai lai radītu vispārējas briesmas, 
aiz neuzmanības izdara darbības, kas izraisījušas ugunsgrēku, sodāms ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Ja persona aiz neuzmanības pakļauj briesmām cilvēka dzīvību un veselību, sods 
ir ieslodzījums cietumā. 

223.pants. Sprādzienu izraisošu darbību izdarīšana 

1. Kurš tīši izdara darbības, kas izraisījušas gāzes, benzīna, naftas produktu vai 
līdzīgu materiālu sprādzienu, un līdz ar to apzināti pakļauj briesmām cilvēka dzīvību 
vai veselību vai svešu īpašumu, sodāms ar katorgas cietumu. 

Ja ar noziedzīgo nodarījumu izraisīts nenozīmīgs kaitējums, var tikt noteikts 
ieslodzījums cietumā. 

2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā. 

224.pants. Briesmu radīšana sakarā ar sprāgstvielu un indīgu gāzu 
izmantošanu noziedzīgiem mērķiem 

Kurš tīši un ar noziedzīgu mērķi, izmantojot sprāgstvielas vai indīgas gāzes, 
pakļauj briesmām cilvēku dzīvību un veselību vai svešu īpašumu, sodāms ar katorgas 
cietumu. 

Ja ar noziedzīgo nodarījumu izraisīts nenozīmīgs kaitējums tikai īpašumam, 
var likt noteikts ieslodzījums cietumā. 

225.pants. Briesmu radīšana bez noziedzīga mērķa. Neuzmanīgi draudi. 

Kurš tīši, taču bez noziedzīga mērķa, vai kurš aiz neuzmanības, izmantojot 
sprāgstvielas vai indīgas gāzes, pakļauj briesmām cilvēku dzīvību un veselību vai 
svešu īpašumu, sodāms ar ieslodzījumu cietumā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Vieglākos gadījumos var tikt noteikts naudas sods. 

226.pants. Sprāgstvielu un indīgu gāzu ražošana, slēpšana, pārstrāde 

Kurš ražo sprāgstvielas vai indīgas gāzes, kas, kā viņš zina vai viņam jāpieļauj, 
paredzētas noziedzīgai izmantošanai, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz desmit 
gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem. 

Kurš iegādājas, nodod citam, saņem no cita, glabā, slēpj vai pārstrādā sprāgst
vielas, indīgas gāzes vai materiālus, kas paredzēti to ražošanai, sodāms, ja viņš zina 
vai viņam jāpieļauj, ka tie paredzēti noziedzīgai izmantošanai, ar katorgas cietumu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku par 
vienu mēnesi. 

Ja kāds citu konsultē par sprāgstvielu vai indīgu gāzu ražošanu, ja viņš zina vai 
viņam jāpieļauj, ka šī persona plāno to noziedzīgu izmantošanu, sodāms ar katorgas 
cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku 
par vienu mēnesi. 

227.pants. Darbību izdarīšana, kas izraisījušas plūdus vai nogruvumu 

1. Kurš tīši izdara darbības, kas izraisījušas plūdus vai celtniecības objekta 
sagrūšanu vai zemes masas vai kalnu iežu nogruvumu un līdz ar to apzināti pakļauj 
briesmām cilvēku dzīvību un veselību vai svešu īpašumu, sodāms ar katorgas cietumu. 

Ja noziedzīgais nodarījums izraisījis nenozīmīgu kaitējumu, var tikt noteikts 
ieslodzījums cietumā. 
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2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas 

sods. 

228.pants. Elektroiekārtu, hidrotehnisko un aizsargājošo būvju bojāšana 

1. Kurš tīši sabojā vai iznīcina elektroiekārtas, hidrotehniskās būves, proti, 
aizsprostus, dambjus, slūžas, būves aizsardzībai no dabas katastrofām, kas saistītas 
ar kalnu šļūdoņiem un lavīnām, un līdz ar to apzināti pakļauj briesmām cilvēku 
dzīvību un veselību vai svešu īpašumu, sodāms ar katorgas cietumu. 

Ja noziedzīgais nodarījums izraisījis nenozīmīgu kaitējumu, var tikt noteikts 
ieslodzījums cietumā. 

2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas 
sods. 

229.pants. Briesmu radīšana, pārkāpjot celtniecības darbu noteikumus 
1. Kurš tīši, vadot vai veicot celtniecības darbus vai nojaucot celtniecības objektus, 

neievēro noteiktos celtniecības darbu noteikumus un tādējādi pakļauj briesmām 
cilvēku dzīvību un veselību, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

2. Kurš neievēro noteiktos celtniecības darbu noteikumus aiz neuzmanības, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

230.pants. Tehnikas drošības ierīču likvidēšana vai nepiemērošana 

1. Kurš tīši fabrikās un citās iestādēs vai mehānismos sabojā, iznīcina, likvidē 
vai citādā veidā padara par neizmantojamām vai padara par nederīgām ierīces, kas 
kalpo nelaimes gadījumu novēršanai, 

kurš tīši, pārkāpjot priekšrakstus, neizmanto tādas ierīces, tādējādi apzināti 
pakļaujot briesmām cilvēku dzīvību un veselību, sodāms ar ieslodzījumu cietumā 
vai ar naudas sodu. 

2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas 
sods. 

Astotā sadaļa: Noziegumi un kriminālpārkāpumi 
pret sabiedrisko veselību 

231.pants. Slimību izplatīšana 
1. Kurš tīši izplata cilvēkam bīstamas lipīgas slimības, sodāms ar ieslodzījumu 

cietumā uz laiku no viena mēneša līdz pieciem gadiem. 
Ja persona rīkojas aiz zemiskām tieksmēm, sods ir katorgas cietums uz laiku 

līdz pieciem gadiem. 
2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas 

sods. 

232.pants. Epizootiju izplatīšana 
1. Kurš tīši izplata epizootiju mājdzīvnieku vidū, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 
Ja persona aiz zemiskām tieksmēm nodarījusi lielu kaitējumu, sods ir katorgas 

cietums uz laiku līdz pieciem gadiem. 
Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas 

sods. 
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233.pants. Kaitēkļu izplatīšana 

1. Kurš tīši izplata lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai bīstamus kaitēkļus, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja persona aiz zemiskām tieksmēm nodarījusi lielu kaitējumu, sods ir katorgas 
cietums uz laiku līdz pieciem gadiem. 

2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas 
sods. 

234.pants. Dzeramā ūdens piesārņošana 

Kurš ar veselībai kaitīgām vielām tīši piesārņo cilvēkiem vai mājdzīvniekiem 
paredzēto dzeramo ūdeni, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku par vienu mēnesi. 

Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas 
sods. 

235.pants. Dzīvnieku veselībai kaitīgas barības ražošana 

l.Kurš tīši apietas ar mājdzīvnieku barību vai barības izejvielām vai ražo tās 
tādā veidā, ka tās apdraud dzīvnieku veselību, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai 
ar naudas sodu. 

Ja persona nodarbošanās veidā apietas ar dzīvnieku veselībai kaitīgu barību vai 
ražo to, sods ir ieslodzījums cietumā uz laiku, ne mazāku par vienu mēnesi vai 
naudas sods. Šajos gadījumos tiesas spriedums tiek publicēts. 

2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir naudas sods. 

3. Preces ir konfiscējamas. 1ās var padarīt par nekaitīgām vai iznīcināt. 

236.pants. Dzīvnieku veselībai kaitīgas barības laišana apgrozībā 
Kurš tīši ieved, glabā, piedāvā vai laiž apgrozībā dzīvnieku veselībai kaitīgu 

barību vai barības izejvielas, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 
Tiesas spriedums tiek publicēts. 

Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir naudas sods. 
Preces tiek konfiscētas. Tas var padarīt par nekaitīgām vai iznīcināt. 

Devītā sadaļa: Noziegumi un kriminālpārkāpumi 
pret sabiedrisko transportu 

237.pants. Sabiedriskā transporta darbības traucēšana 

1. Kurš tīši liek šķēršļus sabiedriskā transporta, proti, ceļu, gaisa vai ūdens 
transporta darbam, traucē tā darbību vai apdraud to, un tādējādi apzināti pakļauj 
briesmām cilvēku dzīvību un veselību, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja ar to persona apzināti pakļauj briesmām daudzu cilvēku dzīvību un veselību, 
var tikt noteikts katorgas cietums uz laiku līdz desmit gadiem. 

2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas 
sods. 

238.pants. Dzelzceļa transporta darbības traucēšana 

Kurš tīši liek šķēršļus dzelzceļa transporta darbam, traucē tā darbību vai apdraud 
to, un tādējādi apzināti pakļauj briesmām cilvēku dzīvību un veselību vai svešu 
mantu, proti, izraisot noiešanas no sliedēm vai sadursmes briesmas, sodāms ar 
katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā. 
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Ja persona rīkojas aiz neuzmanības un tādejādi nopietni pakļauj briesmām 
cilvēku dzīvību un veselību vai svešu mantu, viņa ir sodāma ar ieslodzījumu cietumā 
vai ar naudas sodu. 

239.pants. Uzņēmuma, kas kalpo sabiedriskām interesēm, darbības traucēšana 

1. Kurš tīši liek šķēršļus uzņēmuma darbam, kas kalpo sabiedrības sakaru 
interesēm, proti, dzelzceļa, pasta, telegrāfa vai telefona sakariem, traucē to darbību 
vai apdraud to, 

kurš tīši liek šķēršļus uzņēmuma darbam, kas kalpo sabiedriskajam interesēm 
apgādē ar ūdeni, gaismu, enerģiju vai siltumu, vai tā darbībai vai apdraud to, sodāms 
ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas 

sods. 

D e s m i t ā sadaļa : N a u d a s , d ienesta a p m a k s a s zīmju, 

d ienesta zīmju, mēru un svaru v i l tošana 

240.pants. Naudas viltošana 
Kurš vilto metāla monētas, papīra naudu vai banknotes, lai laistu tās apgrozībā 

kā īstas, sodāms ar katorgas cietumu. 
īpaši vieglos gadījumos sods ir ieslodzījums cietumā. 
Persona tāpat ir sodāma, ja viņa izdarījusi noziedzīgu nodarījumu ārvalstī, tikusi 

aizturēta Šveices teritorijā un nav izdota, un ja noziedzīgs nodarījums ir sodāms tā 
izdarīšanas vietā. 

241.pants. Naudas falsificēšana 
Kurš falsificē metāla monētas, papīra naudu vai banknotes, lai laistu tās 

apgrozībā kā naudu ar lielāku nominālu, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz 
pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku par sešiem 
mēnešiem. 

īpaši vieglos gadījumos sods ir ieslodzījums cietumā. 

242.pants. Viltotas naudas laišana apgrozībā 
Kurš viltotu vai falsificētu papīra naudu vai metāla monētas, viltotas vai 

falsificētas banknotes laiž apgrozībā kā īstas vai neviltotas, sodāms ar katorgas 
cietumu uz laiku līdz trim gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja persona vai viņas pasūtītājs vai viņas pārstāvis saņem naudu vai banknotes 
kā īstas vai neviltotas, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas sods. 

243.pants. Monētu satura nelikumīga samazināšana 
1. Kurš samazina monētu saturu, apgriežot, novīlējot, ķīmiski apstrādājot vai 

citādā veidā ar nolūku laist tās apgrozībā kā pilnvērtīgas, sodāms ar ieslodzījumu 
cietumā vai ar naudas sodu. 

Ja persona veic tādu monētu satura samazināšanu nodarbošanās veidā, sods ir 
katorgas cietums uz laiku līdz trim gadiem vai ieslodzījums cietumā uz laiku, ne 
mazāku par vienu mēnesi. 

2. Kurš tādā veidā izmainītās monētas laiž apgrozībā kā pilnvērtīgas, sodāms ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

393 



ŠVEICES KRIMINĀLKODEKSS 

Ja persona vai viņas pasūtītājs vai viņas pārstāvis saņem monētas kā pilnvērtīgas, 
sods ir naudas sods. 

244.pants. Viltotas naudas ievešana, iegādāšanās, glabāšana 
Kurš viltotu vai falsificētu papīra naudu vai metāla monētas, viltotas vai falsificē

tas banknotes vai monētas ar samazinātu saturu ieved, iegādājas vai glabā, lai laistu 
tās apgrozībā kā īstas, neviltotas vai pilnvērtīgas, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Kurš tās ieved, iegādājas vai glabā lielā apjomā, sodāms ar katorgas cietumu uz 
laiku līdz pieciem gadiem. 

245.pants. Dienesta apmaksas zīmju viltošana 

1. Kurš vilto vai falsificē dienesta apmaksas zīmes, proti, pastmarkas, zīmog
markas, nodokļu markas, lai izmantotu tās kā īstas vai neviltotas, 

kurš dzēstai dienesta apmaksas zīmei piedod nedzēstas izskatu, lai to izmantotu 
kā tādu, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Persona tāpat ir sodāma, ja viņa noziedzīgu nodarījumu izdarījusi ārvalstī, likusi 
aizturēta Šveices teritorijā un nav izdota, un ja noziedzīgs nodarījums ir sodāms tā 
izdarīšanas vietā. 

2. Kurš izmanto viltotas, falsificētas vai dzēstas dienesta apmaksas zīmes kā 
īstas, neviltotas vai derīgas, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

246.pants. Dienesta zīmju viltošana 

Kurš vilto vai falsificē dienesta zīmes, ko attiecīgās institūcijas uzspiež uz 
priekšmetiem, lai noteiktu pārbaudes rezultātu vai atļauju, piemēram, kontroles 
provi uz izstrādājumiem no zelta vai sudraba, spiedogu uz gaļas produkcijas, muitas 
dienesta markas, lai izmantotu tās kā īstas vai neviltotas, 

kurš viltotas vai falsificētas šāda veida dienesta zīmes izmanto kā īstas vai 
neviltotas, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

247.pants. Viltošanas ierīces; nelikumīga ierīču izmantošana 

Kurš izgatavo vai iegādājas ierīces metāla monētu, papīra naudas, banknošu 
vai dienesta apmaksas zīmju viltošanai, lai tās nelikumīgi izmantotu, 

kurš nelikumīgi izmanto ierīces, ar kuru palīdzību tiek izgatavotas metāla 
monētas, papīra nauda, banknotes vai dienesta apmaksas zīmes, sodāms ar ieslodzī
jumu cietumā. 

248.pants. Mēru un svaru viltošana 

Kurš ar nolūku apkrāpt tirdzniecībā un apgrozībā, 
mēros, svaros, ierīeēs svēršanai vai citos mērīšanai paredzētos instrumentos 

uzstāda mēra apzīmējumus vai falsificē esošos mēra apzīmējumus, 
izmaina kaut ko pārbaudītos mēros, svaros, ierīcēs svēršanai vai citos mērīšanai 

paredzētajos instrumentos, 
izmanto viltotus vai falsificētus mērus, svarus, ierīces svēršanai vai citus mērīšanai 

paredzētus instrumentus, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai ar ieslodzījumu cietumā. 

249.pants. Konfiskācija 

Viltotas, falsificētas vai samazinātas pēc satura metāla monētas, viltota vai 
falsificēta papīra nauda, viltotas vai falsificētas banknotes, dienesta apmaksas zīmes, 
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dienesta zīmes, mēri, svari, ierīces svēršanai vai citi mērīšanai paredzēti instrumenti, 
kā arī ierīces viltošanai tiek konfiscētas un padarītas par neizmantojamām vai 
iznīcinātas. 

250.pants. Ārvalstu nauda un apmaksas zīmes 
Šajā nodaļā dotie apzīmējumi piemērojami tāpat ārvalstu metāla monētām, 

papīra naudai, banknotēm un apmaksas zīmēm. 

Vienpadsmitā sadaļa: D o k u m e n t u vi l tošana 

251.pants. Dokumentu viltošana 

1. Kurš ar nolūku nodarīt kaitējumu kāda īpašumam vai citām tiesībām vai 
iegūt sev vai citai personai nelikumīgu labumu vilto vai falsificē dokumentu, izmanto 
īstu savu vai citas personas parakstu, lai izgatavotu viltotu dokumentu vai nepareizi 
apstiprinātu faktus, kas ir būtiski tiesiskajās attiecībās, vai pieļauj tādu apstiprinā
šanu, izmanto krāpšanas nolūkā tāda veida dokumentus, sodāms ar katorgas cietumu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Vieglākos gadījumos var likt noteikts ieslodzījums cietumā vai naudas sods. 
252.pants. Apliecību viltošana 
Kurš ar nolūku atvieglot eksistences līdzekļu iegūšanu sev vai citam vilto vai 

falsificē personību apliecinošu dokumentu vai apliecību, 
izmanto krāpšanai šāda veida dokumentu, 
ļaunprātīgi izmanto krāpšanai īstu, viņai neparedzētu šāda veida dokumentu, 

sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

253.pants. Dokumenta apliecinājuma iegūšana ar viltu 
Kurš ar viltu iedarbojas tādā veidā, ka kalpotājs vai persona, kurai ir tiesības 

publiski apliecināt dokumentu, nepareizi apliecina faktu, kas ir būtisks tiesiskajās 
attiecībās, tajā skaitā apliecina viltotu parakstu vai nepareizu norakstu, 

kurš izmanto tādā veidā viltotu dokumentu, lai maldinātu citu par tajā apliecināto 
faktu, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu 
cietumā. 

254.pants. Dokumentu iznīcināšana 
Kurš ar nolūku nodarīt kaitējumu kāda mantai vai citām tiesībām vai iegūt sev 

vai citai personai nelikumīgu labumu sabojā, iznīcina, likvidē vai nolaupa 
dokumentu, ar kuru viņš nevar rīkoties vienpersoniski, sodāms ar katorgas cietumu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

Dokumentu iznīcināšana, kaitējot radiniekiem vai ģimenes locekļiem, vajājama 

tikai pēc sūdzības. 

255.pants. Ārvalstu dokumenti 
251.-254.pants piemērojams arī attiecībā uz ārvalstu dokumentiem. 

256.pants. Robežas zīmes vai robežakmens pārvietošana 
Kurš ar nolūku nodarīt kaitējumu kāda īpašumam vai citām tiesībām vai iegūt 

sev vai citai personai nelikumīgu labumu novāc robežakmeni vai robežas zīmi, 
pārvieto tos, padara neatpazīstamus, vilto vai falsificē, sodāms ar katorgas cietumu 
uz laiku līdz trim gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 
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257.pants. Robežas zīmju un ūdens līmeņa rādītāju novākšana 

Kurš novāc, pārvieto, padara par neatpazīstamiem vai vilto sabiedrisko robežas 
zīmi vai ūdens līmeņa rādītāju, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Divpadsmitā sadaļa: Noziegumi un kriminālpārkāpumi 
pret sabiedrisko mieru 

258.pants. Iedzīvotāju iebiedēšana 

Kurš iebiedē iedzīvotājus, izmantojot draudus vai sagrozot faktus par it kā 
esošām briesmām dzīvībai, veselībai vai mantai, sodāms ar katorgas cietumu uz 
laiku līdz trim gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

259.pants. Publisks aicinājums uz noziegumu izdarīšanu vai uz vardarbīgu 
rīcību 

Kurš publiski aicina izdarīt noziegumus, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku 
līdz trim gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

Kurš publiski aicina izdarīt kriminālpārkāpumu, pielietojot vardarbību pret 
cilvēkiem vai lietām, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

260.pants. Sabiedriskās kārtības pārkāpšana, kas saistīta ar personu grupas 
vardarbīgām darbībām 

Kurš piedalās cilvēku saietā sabiedriskā vietā, ja viņi kopīgiem spēkiem izdara 
vardarbīgas darbības pret cilvēkiem vai lietām, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai 
ar naudas sodu. 

Dalībnieki, kuri, pakļaujoties attiecīgo institūciju prasībai, atstāj šo vietu, nav 
sodāmi, ja vien viņi paši nav pielietojuši vardarbību un nav mudinājuši uz 
vardarbīgām darbībām. 

260.bis pants. Sodāmas sagatavojošas darbības 

Ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā 
sodāms tas, kurš mērķtiecīgi veic noteiktas tehniskas vai organizatoriskas darbības, 
kas pēc sava veida un apjoma liecina par to, ka persona gatavojas izdarīt vienu no 
šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

tīšu slepkavību (111.pants), 
smagu slepkavību (112.pants), 
smagu miesas bojājumu (132.pants), 
laupīšanu (139.pants), 
nelikumīgu brīvības atņemšanu un nolaupīšanu (183.pants), 
ķīlnieku sagrābšanu (185.pants), 
dedzināšanu (221.pants). 

Ja persona pēc savas iniciatīvas neizdara sagatavojošās darbības līdz galam, 
viņa nav sodāma. 

Sodāms ir arī tas, kurš izdara sagatavojošās darbības ārvalstī, ja noziedzīgo 
nodarījumu bija paredzēts izdarīt Šveicē. 3.panta 2.rindkopa tiek piemērota. 

260.ter pants. Noziedzīga organizācija 

1. Kurš piedalās organizācijas darbībā, kas patur noslēpumā savu struktūru un 
personisko sastāvu un kurai ir mērķis izdarīt vardarbīgus noziegumus vai gūt labumu 
ar noziedzīgiem līdzekļiem, 
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kurš atbalsta tādu organizāciju viņas noziedzīgajā darbībā, sodāms ar katorgas 
cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Tiesnesis var mīkstināt sodu pēc sava ieskata (66.pants), ja persona cenšas 
novērst organizācijas turpmāku noziedzīgu darbību. 

3. Sodāms tāpat tas, kurš izdara noziedzīgu nodarījumu ārvalstī, ja organizācija 
savu darbību pilnīgi vai daļēji veic Šveicē vai tai ir nodoms to darīt. 3.panta 
2.i indkopa tiek piemērota. 

26().quater pants. Ar ieroču pielietošanu saistīta sabiedriskās drošības 
apdraudēšana 

Kurš pārdod kādam šaujamieroci, ar likumu aizliegtu ieroci, svarīgas ieroča 
sastāvdaļas, militārās iekārtas, munīciju vai tās sastāvdaļas, nodod tās lietošanā, 
dāvina, nodod vai pilda starpnieka funkcijas to saņemšanā, neraugoties uz to, ka 
viņš zina vai pieļauj, ka šie priekšmeti kalpos kriminālpārkāpuma vai nozieguma 
izdarīšanai, sodāms ar ieslodzījumu cietumā uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar 
naudas sodu, ja viņa darbības nesatur smagāka noziedzīga nodarījuma sastāvu. 

261.pants. Reliģijas un ticības brīvības pārkāpšana 
Kurš publiski un vispārīgā formā apvaino cita reliģisko pārliecību, īpaši ticību 

dievam, vai ņirgājas par citiem vai apgāna reliģiskās pielūgsmes godājamus 
priekšmetus, 

kurš ar |aunu nolūku liek šķēršļus konstitūcijas garantētajai reliģiskajai darbībai, 

traucē tai vai publiski ņirgājas, 
kurš ar ļaunu nolūku apgāna vietu vai priekšmetu, kas paredzēti konstitūcijā 

garantētajai reliģijai vai šādai reliģiskai darbībai, sodāms ar ieslodzījumu cietumā 
uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu. 

261.bis pants. Rasu diskriminācija 
Kurš publiski aicina uz naidu vai diskrimināciju pret personu vai personu grupu 

sakarā ar viņu rasi, etnisko piederību vai reliģiju, 
kurš publiski izplata ideoloģiju, kas vērsta uz rases, etniskās grupas vai reliģijas 

pārstāvju sistemātisku diskrimināciju vai noniecināšanu, 
kurš šajā nolūkā organizē propagandas akcijas, sekmē tās vai piedalās tajās, 
kurš publiski, izmantojot vārdu, uzrakstus, attēlus, žestus, aizskaršanu ar darbību 

vai citādā veidā nomelno vai diskriminē personu vai personu grupu sakarā ar viņu 
rasi. etnisko piederību vai reliģiju veidā, kas aizskar cilvēciskās vērtības, vai šo pašu 
apsvērumu dēļ neuzskata par noziegumiem genocīdu vai citus noziegumus pret 
cilvēci, rupji mazina to nopietnību vai cenšas attaisnot, 

kurš atsaka personai vai personu grupai pakalpojumu, kas paredzēts sabiedrībai, 
sakarā ar viņu rasi, etnisko piederību vai reliģiju, sodāms ar ieslodzījumu cietumā 
vai ar naudas sodu. 

262.pants. Apbedījuma vietu apgānīšana 

1. Kurš rupjā veidā apgāna mirušā kapu, 

kurš ar ļaunu nolūku traucē apbedīšanas ceremoniju vai apbedīšanu vai ņirgājas 

par to, 

kurš piesmeļ līķi vai ar ļaunu nolūku apgāna to, sodāms ar ieslodzījumu cietumā 

vai ar naudas sodu. 
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2. Kurš pret tiesīgas personas gribu paņem līķi vai līķa daļu vai mirušā pelnus, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

263.pants. Noziedzīga nodarījuma izdarīšana nepieskaitāmības stāvoklī, ja 
persona pati novedusi sevi līdz tādam stāvoklim 

Kurš ir nepieskaitāms sakarā ar to, ka atrodas alkohola vai narkotiskā reibuma 
stāvoklī, līdz kuram viņš pats sevi ir novedis, un šajā stāvoklī viņš izdarījis noziedzīgu 
nodarījumu, kas ir noziegums vai kriminālpārkāpums, sodāms ar ieslodzījumu 
eietumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu. 

Ja persona tādā stāvoklī, līdz kuram viņa pati sevi ir novedusi, izdara noziedzīgu 
nodarījumu, kas sodāms tikai ar katorgas cietumu, sods ir ieslodzījums cietumā. 

264.pants (Izslēgts) 

Trīspadsmitā sadaļa: Noziegumi un kriminālpārkāpumi 
pret valsti un valsts aizsardzības spējām 

1. Noziegumi vai kriminālpārkāpumi pret valsti 

265.pants. Valsts nodevība 

Kurš izdara darbību, kas vērsta uz to, lai, izmantojot varu, grozītu Federācijas 
vai kantona konstitūciju, 

atstādinātu no amata konstitucionālās valsts institūcijas vai atņemtu tām iespēju 
pildīt savas funkcijas, 

atdalītu šveiciešu teritoriju no Konfederācijas vai teritoriju no kantona, sodāms 
ar katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku no viena gada līdz pieciem 
gadiem. 

266.pants. Konfederācijas neatkarības apdraudējums 

1. Kurš izdara darbības, kas vērstas uz to, lai grautu Konfederācijas neatkarību 
vai apdraudētu to, 

lai sveša vara iejauktos Konfederācijas lietās, apdraudot Konfederācijas 
neatkarību, sodāms ar katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku no 
viena gada līdz pieciem gadiem. 

2. Kurš stājas sakaros ar ārvalsts valdību vai tās aģentūru, lai izraisītu karu pret 
Konfederāciju, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem. 

Smagākos gadījumos var tikt noteikts katorgas cietums uz mūžu. 

266.bis pants. Ārvalstu darbības un centieni, kas vērsti pret Šveices drošību 

Kurš ar nolūku izraisīt vai atbalstīt ārvalsts darbības vai centienus, kas vērsti 
pret Šveices drošību, stājas sakaros ar ārvalsti vai ar ārvalsts partijām vai citu ārvalsts 
organizāciju vai to aģentūru, vai izvirza vai izplata viltus vai sagrozītus apgalvojumus, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Smagākos gadījumos var tikt noteikts katorgas cietums. 

267.pants. Diplomātiskā spiegošana 

1. Kurš tīši izpauž ārvalstij, tās aģentūrai vai padara tām pieejamu noslēpumu, 
kura saglabāšana nepieciešama Konfederācijas labumam, 
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kurš falsificē, iznīcina, noslēpj vai nolaupa dokumentus vai pierādīšanas 
līdzekļus, kas attiecas uz tiesiskām attiecībām starp Konfederāciju vai kantonu un 
ārvalsti, un tādējādi tīši apdraud Konfederācijas vai kantona intereses, 

kurš, būdams Konfederācijas pilnvarotais, tīši stājas attiecībās ar ārvalsts valdību, 
kaitējot Konfederācijai, sodāms ar katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā 
uz laiku līdz pieciem gadiem. 

2. Kurš tīši paziņo sabiedrībai vai padara par pieejamu noslēpumu, kura 
saglabāšana nepieciešama Konfederācijas labā, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku 
Līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

3. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā vai naudas 

sods. 
268.pants. Valsts robežakmenu pārvietošana 
Kurš likvidē, pārvieto, padara par neatpazīstamu, uzstāda viltotu vai falsificē 

zemes, kantona vai Konfederācijas robežas noteikšanai kalpojošo robežakmeni vai 
citu zīmi, kas kalpo robežas apzīmēšanai,sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz 
pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

269.pants. Šveices teritoriālās suverenitātes pārkāpšana 
Kurš, pārkāpjot starptautiskās tiesības, iekļūst Šveices teritorijā, sodāms ar 

katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā. 

270.pants. Šveices valstiskās suverenitātes simbolu vardarbīgs apdraudējums 

Kurš ar ļaunu nolūku paņem, sabojā institūcijas izmantoto Šveices valstiskās 
suverenitātes simbolu, it īpaši Konfederācijas vai kantona ģerboni vai karogu, vai 
veic pret tiem vērstas aizskarošas darbības, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar 
naudas sodu. 

271.pants. Aizliegtas darbības ārvalsts labā 
1. Kurš Šveices teritorijā bez atļaujas ārvalsts labā izdara institūcijas vai kalpotāja 

kompetencē ietilpstošas darbības, 
kurš izdara tādas darbības ārvalsts partijai vai citai ārvalsts organizācijai vai 

sniedz palīdzību tādu darbību izdarīšanā, sodāms ar ieslodzījumu cietumā, smagākos 
gadījumos - ar katorgas cietumu. 

2. Kurš, izmantojot vardarbību, viltu vai draudus, ārvalstī nolaupa citu, lai nodotu 
viņu ārvalsts institūcijas, partijas vai citas organizācijas rīcībā vai lai radītu draudus 
dzīvībai un veselībai, sodāms ar katorgas cietumu. 

3. Kurš sagatavo šādu nolaupīšanu, sodāms ar katorgas cietumu vai ar 

ieslodzījumu cietumā. 

2. Aizliegta nodarbošanās ar izlūkošanu 

272.pants. Politiskā izlūkošanas darbība 
1. Kurš ārvalsts, ārvalsts partijas vai citas ārvalsts organizācijas interesēs, kaitējot 

Šveicei vai tās pārstāvjiem, iedzīvotājiem vai organizācijām, veic politisku 
izlūkošanas darbību vai organizē šādu dienestu, 

kurš vervē šādam dienestam vai sniedz tam atbalstu, sodāms ar ieslodzījumu 

cietu mā. 
2. Smagākos gadījumos sods ir katorgas cietums. 
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Smags gadījums ir īpaši tad, ja persona pamudina uz šādu darbību izdarīšanu 
vai paziņo nepatiesas ziņas, kas paredzētas tam, lai apdraudētu Konfederācijas 
iekšējo vai ārējo drošību. 

273.pants. Ekonomiskā izlūkošanas darbība 

Kurš izspiego ražošanas vai komercnoslēpumu, lai padarītu to pieejamu svešai 
dienesta institūcijai vai ārvalsts organizācijai, vai privātuzņēmumam vai to aģentam, 

kurš padara pieejamu svešai dienesta institūcijai vai ārvalsts organizācijai, vai 
privātuzņēmumam vai to aģentam ražošanas vai komercnoslēpumu, sodāms ar 
ieslodzījumu cietumā, smagākos gadījumos - ar katorgas cietumu. Ar brīvības 
atņemšanu var būt saistīts naudas sods. 

274.pants. Militārās izlūkošanas darbība 

1. Kurš, kaitējot Šveicei, veic militāru izlūkošanu ārvalstij vai organizē tādu 
dienestu, 

kurš vervē tādam dienestam vai sniedz tam palīdzību, sodāms ar ieslodzījumu 
cietumā vai ar naudas sodu. 

Smagākos gadījumos var tikt noteikts katorgas cietums. 
2. Korespondence un materiāli tiek konfiscēti. 

3. Draudi konstitucionālajai kārtībai 
275.pants. Konstitucionālās kārtības apdraudējums 

Kurš izdara darbības, kas vērstas uz to, lai prettiesiski grautu vai izmainītu 
Konfederācijas vai kantonu konstitucionālo kārtību, sodāms ar ieslodzījumu cietumā 
uz laiku līdz pieciem gadiem. 

275.bis pants. Valsti apdraudoša propaganda 

Kurš veic ārvalsts propagandu, kas vērsta uz Konfederācijas vai kantona 
konstitucionālās kārtības vardarbīgu gāšanu, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai 
ar naudas sodu. 

275.ter pants. Prettiesiska apvienība 

Kurš dibina tādu apvienību, kuras mērķis ir vai kuras darbība ir vērsta uz to, lai 
izdarītu darbības, kas ir sodāmas saskaņā ar 265., 266., 266.bis., 271.-274., 275. un 
275.bis pantu, 

kurš iestājas tādā apvienībā vai piedalās tās darbībā, 
kurš aicina veidot tādu apvienību vai seko tās norādījumiem, sodāms ar 

ieslodzījumu cietumā. 

4. Militārās drošības pārkāpšana 

276.pants. Aicinājumi un uzkūdīšana uz militārā dienesta pienākumu 
pārkāpšanu 

1. Kurš publiski aicina nepakļauties militārajām pavēlēm, pārkāpt dienestu, 
atteikties no dienesta vai bēgt, 

kurš mudina militārajam dienestam pakļautu personu izdarīt tādu nodarījumu, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja ir aicinājums uz dumpi vai gatavošanos dumpim, vai kāds mudina uz dumpi 
vai gatavošanos dumpim, sods ir katorgas cietums vai ieslodzījums cietumā. 
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277.pants. Aicinājumu vai pavēļu falsiiikācija 
1. Kurš tīši sagroza, falsificē, slēpj vai likvidē karaklausībai padotajam adresētu 

militāru aicinājumu vai pavēli, 
kurš izmanto viltotu vai falsificētu aicinājumu vai tādu norādījumu, sodāms ar 

katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā. 
2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir ieslodzījums cietumā. 

278.pants. Militārā dienesta pārkāpšana 
Kurš traucē karavīram veikt dienestu vai pārkāpj to, sodāms ar ieslodzījumu 

cietumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu. 

Četrpadsmitā sadaļa: Kr iminālpārkāpumi pret tautas gribu 

279.pants. Vēlēšanu un balsošanas traucēšana un pārkāpšana 

Kurš, pielietojot vardarbību vai draudus nodarīt nopietnu kaitējumu, traucē 
konstitūcijā vai likumā noteiktās sapulces darbu, vēlēšanas vai balsošanu, 

kurš, pielietojot vardarbību vai draudus nodarīt nopietnu kaitējumu, liek šķēršļus 
vai traucē parakstu vākšanu vai nodošanu referendumam vai citai iniciatīvai, sodāms 
ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

280.pants. Iejaukšanās balsstiesību un vēlēšanu tiesību realizēšanā 
Kurš, pielietojot vardarbību vai draudus nodarīt nopietnu kaitējumu, liek šķēršļus 

personai, kurai ir balsstiesības, realizēt savas balsstiesības vai vēlēšanu tiesības, 
piedalīties referendumā vai citā iniciatīvā, 

kurš, pielietojot vardarbību vai draudus nodarīt nopietnu kaitējumu, piespiež 
personu, kurai ir balsstiesības, nerealizēt šīs tiesības vispār vai realizēt tās noteiktā 
veidā, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

281.pants. Uzpirkšana vēlēšanās 
Kurš personai, kurai ir balsstiesības, piedāvā dāvanu vai citu mantisku labumu, 

apsola, nodod vai sniedz to, lai šī persona balsotu vai ievēlētu noteiktā veidā, 
piedalītos vai nepiedalītos referendumā vai citādā iniciatīvā, 

kurš personai, kurai ir balsstiesības, piedāvā dāvanu vai citu mantisku labumu, 
apsola, nodod vai sniedz to, lai šī persona nepiedalītos vēlēšanās vai balsošanā, 

kurš, būdams persona, kurai ir balsstiesības, pieļauj to, ka viņai apsola vai nodod 
šādu labumu, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

282.pants. Vēlēšanu rezultātu falsiiikācija 
1. Kurš falsificē, vilto, likvidē vai iznīcina balsošanas reģistru, 
kurš nelikumīgi piedalās vēlēšanās vai balsošanā, referendumā vai citā iniciatīvā, 
kurš falsificē vēlēšanu, balsošanas vai parakstu vākšanas referendumam vai citai 

iniciatīvai rezultātus, īpaši pievienojot, izmainot, izslēdzot vai izsvītrojot balsošanas 
vai parakstu biļetenus, nepareizi saskaitot vai nepatiesi apstiprinot rezultātus, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

2. Ja persona rīkojas kā amatpersona, sods ir ieslodzījums cietumā uz laiku, ne 
mazāku par vienu mēnesi. Ieslodzījums cietumā var būt saistīts ar naudas sodu. 
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282.bis pants. Vēlētāju balsu medīšana 

Kurš plānveidīgi vāc vēlēšanu vai balsošanas biļetenus, aizpilda vai sagroza tos, 
vai kurš tādus vēlēšanu vai balsošanas biļetenus sadala, sodāms ar arestu vai ar 
naudas sodu. 

283.pants. Vēlēšanu un balsošanas noslēpuma pārkāpšana 

Kurš ar nelikumīgām darbībām iegūst informāciju par to, kā ir balsojušas vai 
ievēlējušas atsevišķas tiesīgas personas, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar 
naudas sodu. 

284.pants (Izslēgts) 

Piecpadsmi tā sadaļa: Noziedzīgi nodarījumi 

pret va ls ts varu 

285.pants. Vardarbība un draudi institūcijām un kalpotājiem 
1. Kurš, izmantojot vardarbību vai draudus, traucē vēlētai institūcijai, vēlētas 

institūcijas loceklim vai kalpotājam veikt viņa dienesta pilnvarās ietilpstošas darbības, 
piespiež veikt darbības, kas izdarāmas, pildot dienesta pienākumus, vai, pielietojot 
vardarbību, apdraud personu viņas dienesta pilnvaru pildīšanas laikā, sodāms ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

2. Ja nodarījumu izdarījis cilvēku pūlis sabiedriskā vietā, katrs, kurš piedalījies 
tādā pūlī, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Dalībnieks, kurš pielieto vardarbību pret personām vai lietām, sodāms ar 
katorgas cietumu uz laiku līdz trim gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne 
mazāku par vienu gadu. 

286.pants. Šķēršļu likšana darbībai, kas tiek veikta, pildot dienesta pienākumus 

Kurš liek šķēršļus vēlētai institūcijai, vēlētas institūcijas loceklim vai kalpotājam 
viņa dienesta pilnvarās ietilpstošo darbību veikšanai, sodāms ar ieslodzījumu cietumā 
uz laiku līdz vienam mēnesim vai ar naudas sodu. 

287.pants. Amatpersonas varas piesavināšanās 
Kurš ar prettiesisku nolūku piesavinās amatpersonas varas realizēšanu vai 

militāras pavēles došanas varu, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

288.pants. Uzpirkšana 
Kurš vēlētas institūcijas loceklim, ierēdnim, personai, kura profesionāli pilda 

tiesneša pienākumus, šķīrējtiesnesim, dienesta kārtībā nozīmētam ekspertam, 
tulkotājam vai mutvārdu tulkam, militārā dienesta pārstāvim piedāvā dāvanu vai 
citu labumu, apsola to, nodod vai pieļauj iespēju to piedāvāt, lai Šī persona pārkāptu 
savus amata vai dienesta pienākumus, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. Ieslodzījums 
cietumā var būt saistīts ar naudas sodu. 

289.pants, Mantai uzliktā dienesta aresta pārkāpšana 

Kurš, pārkāpjot administratīvos priekšrakstus, konfiscē lietu, kurai uzlikts 
dienesta arests, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

402 

Otrā grāmata. īpašie jēdzieni 

290.pants. Zīmoga nelikumīga noņemšana vai sabojāšana 
Kurš noņem, likvidē vai padara par nederīgu dienesta zīmi, proti, dienesta zīmo

gu, ar kuru lieta apzīmogota vai iezīmēta, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar 
naudas sodu. 

291.pants. Izsūtītā patvaļīga atgriešanās 

Kurš pārkāpj kompetentas institūcijas noteikto izsūtīšanu no zemes vai kantona, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā. Soda laiks nav atkarīgs no izsūtījuma laika. 

292.pants. Nepakļaušanās dienesta rīkojumiem 
Kurš, būdams brīdināts, ka par nodarījumu draud sods, nepakļaujas kompetentas 

institūcijas vai pilnvarota ierēdņa rīkojumam, sodāms ar arestu vai ar naudas sodu. 

293.pants. Dienesta aktos esošo ziņu, kuras nepieciešams turēt noslēpumā, 
publicēšana 

Kurš bez pilnvarojuma padara sabiedrībai pieejamu kādu informāciju no aktiem, 
sarunām vai institūciju izmeklēšanas, kura saskaņā ar likumu vai institūcijas lēmumu, 
kas pieņemts tās kompetencē, pasludināta par slepenu, sodāms ar arestu vai ar 
naudas sodu. Atbalstīšana ir sodāma. 

Tiesnesis var atteikties no soda vispār, ja izpaustais noslēpums sabiedrībai ir 
mazsvarīgs. 

294.pants. Aizlieguma uz profesiju pārkāpšana 
Kurš nodarbojas ar profesiju, amatu vai slēdz tirdznieciskus darījumus, kuru 

veikšana viņam aizliegta ar tiesas spriedumu, sodāms ar arestu vai ar naudas sodu. 

295.pants. Aizlieguma apmeklēt restorānus personām, kas pārmērīgi lieto 
alkoholiskos dzērienus, pārkāpšana 

Kurš pārkāpj uz tiesas sprieduma pamata noteikto aizliegumu apmeklēt 
restorānus personām, kuras pārmērīgi lieto alkoholiskos dzērienus, 

kurš, būdams tādas iestādes saimnieks, dod kādam alkoholiskos dzērienus vai 
pieļauj to, zinot, ka šai personai saskaņā ar pilnvarotas institūcijas rīkojumu aizliegta 
restorānu apmeklēšana, sodāms ar arestu vai ar naudas sodu. 

Sešpadsmi tā sadaļa : Attiecību ar ārvalstīm pārkāpšana 

296.pants. Ārvalsts apvainošana 

Kurš publiski apvaino ārvalsti tās vadītāja, valdības vadītāja personā vai diplomātiskā 
pārstāvja vai viņa pilnvarotā diplomātiskajā konferencē, kas notur sēdi Šveicē, vai 
starpvalstu organizācijas, kas akreditēta Šveicē vai šeit notur sēdi, vai tās nodaļas oficiāla 
pārstāvja personā, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

297.pants. Starpvalstu organizācijas apvainošana 

Kur publiski apvaino starpvalstu organizāciju, kas akreditēta Šveicē vai šeit notur 
sēdi, vai tās nodaļu tās oficiālā pārstāvja personā, sodāms ar ieslodzījumu cietumā 
vai ar naudas sodu. 

298.pants. Vardarbīgi uzbrukumi svešiem valstiskās suverenitātes simboliem 

Kurš ar ļaunu nolūku noņem ārvalsts valstiskās suverenitātes simbolus, kurus 
publiski izmanto oficiāli atzītas šīs valsts pārstāvniecības, proti, tās ģerboni vai 
karogu, sabojā tos vai veic pret tiem vērstas apvainojošas darbības, sodāms ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 
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299.pants. Ārvalsts diplomātiskās teritoriālās suverenitātes pārkāpšana 

1. Kurš pārkāpj ārvalsts diplomātisko teritoriālo suverenitāti, īpaši nelikumīgi 
izdarot dienesta darbības svešas valsts teritorijā, 

kurš, pārkāpjot starptautiskās tiesības, iekļūst svešas valsts teritorijā, sodāms 
ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

2. Kurš, izmantojot spēku, mēģina no Šveices teritorijas graut ārvalsts valstisko 
iekārtu, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

300.pants. Naidīgas darbības pret karojošas valsts vadītājiem vai ārvalsts 
militārajām vienībām 

Kurš no Šveices neitrālo apgabalu teritorijas veic naidīgas darbības, kas vērstas 
pret karojošu valstu vadītājiem, vai atbalsta tādas darbības, 

kurš veic naidīgas darbības pret Šveices teritorijā dislocētajām ārvalsts militārajām 
vienībām, sodāms ar katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā. 

301.pants. Pret ārvalsti veikta izlūkošana 

1. Kurš Šveices teritorijā ārvalsts interesēs veic militāru izlūkošanu, kas vērsta 
pret citu ārvalsti, 

kurš vervē tādam dienestam vai atbalsta to, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai 
ar naudas sodu. 

2. Korespondence un materiāli tiek konfiscēti. 

302.pants. Kriminālvajāšana 

Šajā sadaļā paredzētie nodarījumi un kriminālpārkāpumi tiek vajāti tikai pēc 
Bundesrates pilnvarojuma. 

Bundesräte nozīmē kriminālvajāšanu tikai tad, ja 296.pantā paredzētajos 
gadījumos ārvalsts valdība un 297.pantā paredzētajos gadījumos starpvalstu 
organizācijas institūcija lūdz par kriminālvajāšanu. Sēžu laikā tā var noteikt 
kriminālvajāšanu bez šāda lūguma. 

296. un 297.pantā paredzētajos gadījumos noilgums ir viens gads. 

Septiņpadsmitā sadaļa: Noziegumi un 
kriminālpārkāpumi pret jurisdikciju 

303.pants. Nepatiesa apsūdzība 

1. Kurš attiecīgajā institūcijā apzināti apsūdz nevainīgu nozieguma vai 
kriminālpārkāpuma izdarīšanā ar nolūku panākt viņa kriminālvajāšanu, 

kurš citādā veidā organizē ļaunprātīgus pasākumus ar nolūku panākt nevainīga 
kriminālvajāšanu, sodāms ar katorgas cietumu vai ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja nepatiesā apsūdzība attiecas uz personas it kā izdarītu pārkāpumu, sods ir 
ieslodzījums cietumā vai naudas sods. 

304.pants. Jurisdikcijas institūciju maldināšana 

1. Kurš attiecīgajā institūcijā apzināti sniedz liecības par to, ka bijis izdarīts 
noziedzīgs nodarījums, 

kurš attiecīgajā institūcijā pats sevi apvaino noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

2. īpaši vieglos gadījumos tiesnesis var atteikties no soda. 
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305.pants. Slēpšana 
Kurš slēpj kādu no kriminālvajāšanas, viņam noteiktā soda vai 42.-44. un 100.bis 

pantā paredzētā līdzekļa izpildīšanas, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 
Tāpat sodāms tas, kurš slēpj no kriminālvajāšanas vai no noteiktās brīvības 

atņemšanas vai līdzekļa izpildīšanas ārvalstī personu, kura ārvalstī tiek vajāta saskaņā 
ar 75.bis pantu vai kura bijusi notiesāta ārvalstī. 

Ja persona atrodas tik tuvās attiecībās ar slēpēju, ka tā uzvedība attiecībā pret 
viņu ir piedodama, tiesnesis var atteikties no soda. 

305.bis pants. Naudas atmazgāšana 
l.Kurš veic darbības, kas vērstas uz to, lai slēptu mantisko vērtību, kuras, kā 

viņš zina vai viņam jāparedz, ir radušās nozieguma izdarīšanas rezultātā, izcelsmi, 
atrašanos vai konfiskāciju, sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

2. Smagos gadījumos sods ir katorgas cietums uz laiku līdz pieciem gadiem vai 
ieslodzījums cietumā. Ar brīvības atņemšanas sodu tiek saistīts naudas sods līdz 1 
miljonam franku. 

Gadījums uzskatāms par smagu it īpaši, ja persona: 
a) darbojas kā noziedzīgas organizācijas locekle; 
b) darbojas kā tādas bandas locekle, kura izveidota pastāvīgai naudas atmazgāšanai; 
c) naudas atmazgāšanas rezultātā, kam ir nodarbošanās raksturs, ieguvusi lielu 

apgrozījumu vai ievērojamu pelņu. 
3. Persona sodāma tāpat, ja predikatīvais nodarījums ir bijis izdarīts ārvalstī un 

ir sodāms tā izdarīšanas vietā. 

305.ter pants. Nepietiekama godprātība finanšu darījumos 
Kurš profesionāli pieņem svešas mantiskas vērtības, glabā tās, palīdz ieguldīt 

vai nodot un, parādot apstākļiem atbilstošu godprātību, varētu noteikt cilvēka, kurš 
ir tiesīgs saimnieciskajās attiecībās, personību, sodāms ar ieslodzījumu cietumā uz 
laiku līdz vienam gadam, ar arestu vai ar naudas sodu. 

Pirmajā rindkopā paredzētās personas ir tiesīgas sniegt ārvalsts krimināl
vajāšanas institūcijām un likumā paredzētajām federālajām institūcijām ziņas, uz 
kuru pamata var izdarīt secinājumu par to, ka mantiskās vērtības ir radušās nozieguma 
izdarīšanas rezultātā. 

306.pants. Puses viltus liecības 
Kurš, būdams puse civilprocesā, neskatoties uz tiesas izteikto brīdinājumu par 

pienākumu dot patiesas liecības un pēc norādījuma par viltus liecību došanas 
krimināltiesiskajām sekām, dod nepatiesas liecības lietā, sodāms ar katorgas cietumu 
uz laiku līdz trim gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

Ja liecības apstiprinātas ar zvērestu vai nostiprinātas ar rokas spiedienu, sods ir 
katorgas cietums uz laiku līdz trim gadiem vai ieslodzījums cietumā uz laiku, ne 
mazāku par trim mēnešiem. 

307.pants. Nepatiesa liecība. Nepatiesa ekspertīze. Nepatiess tulkojums 

Kurš, piedaloties procesā kā liecinieks, eksperts, tulkotājs vai mutvārdu tulks, 
dod nepatiesas liecības lietā, sniedz nepatiesus apskates datus vai nepatiesu 
ekspertīzes atzinumu vai nepareizi tulko, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz 
pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 
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Ja liecības, apskates dati, eksperta atzinums vai tulkojums ir apstiprināti ar 
zvērestu vai nostiprināti ar rokas spiedienu, sods ir katorgas cietums uz laiku līdz 
pieciem gadiem vai ieslodzījums cietumā uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem. 

Ja nepatiesi izteikumi attiecināmi uz faktiem, kuri ir nenozīmīgi tiesas lēmumam, 
sods ir ieslodzījums cietumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem. 

308.pants. Soda mīkstināšana 

Ja persona paziņo nepatiesu apsūdzību pret sevi (303.pants), dod nepatiesas 
liecības par sevi (304.pants) vai dod nepatiesas liecības pēc savas iniciatīvas (306. un 
307.pants) un līdz tam, kamēr tā rezultātā iestājas juridisks kaitējums citai personai, 
tiesnesis var mīkstināt sodu pēc sava ieskata (66.pants) vai atteikties no soda. 

Ja persona devusi nepatiesas liecības (306. un 307.pants) tādēļ, lai ar nepatiesu 
liecību palīdzību novērstu no sevis vai saviem radiniekiem kriminālvajāšanas briesmas, 
tiesnesis var mīkstināt sodu pēc sava ieskata (66.pants). 

309.pants. Administratīvās lietas 

306.-308.panls tāpat tiek piemērots tiesas procesam administratīvajās lietās, 
tiesas procesam šķīrējtiesā un pārvaldes institūciju un kalpotāju, kuriem ir tiesības 
noklausīties lieciniekus, procesā. 

310.pants. Ieslodzīto atbrīvošana 

1. Kurš, izmantojot vardarbību, draudus vai viltu, atbrīvo arestēto, ieslodzīto 
vai citu personu, kura uz administratīva priekšraksta pamata nosūtīta uz attiecīgo 
iestādi, vai sniedz viņai palīdzību bēgšanā, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja noziedzīgu nodarījumu izdarījis cilvēku pūlis, katrs, kurš tajā piedalās, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā. 

Dalībnieks, kurš pielieto vardarbību pret personām vai lietām, sodāms ar 
katorgas cietumu uz laiku līdz trim gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne 
mazāku par vienu mēnesi. 

311.pants. Ieslodzīto dumpis 

1. Ieslodzītie vai citas personas, kuras uz administratīva priekšraksta pamata 
nosūtītas uz attiecīgo iestādi, kas pulcējas kopā ar nolūku pēc apvienošanās uzbrukt 
iestādes kalpotājiem vai citām personām, kuras veic uzraudzību pār ieslodzītajiem, 

izmantojot vardarbību vai vardarbības pielietošanas draudus, piespiež iestādes 
kalpotājus vai citas personas, kuras veic uzraudzību pār ieslodzītajiem, izdarīt to 
vai citu darbību vai atturēties no tās, 

pielietojot vardarbību, izdara bēgšanu, sodāmas ar ieslodzījumu cietumā uz 
laiku, ne mazāku par vienu mēnesi. 

2. Dalībnieks, kurš pielieto vardarbību pret personām vai lietām, sodāms ar 
katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, 
ne mazāku pat trim mēnešiem. 
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Astoņpadsmitā sadaļa: Noziedzīgi nodarījumi pret dienesta 
un profesionālajiem pienākumiem 

312.pants. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 
Vēlētas institūcijas locekļi un ierēdņi, kuri ļaunprātīgi izmanto dienesta varu, 

lai iegūtu sev vai citam nelikumīgu labumu vai nodarītu citam kaitējumu, sodāmi 
ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. 

313.pants. Nodevu prettiesiska iekasēšana 
Ierēdnis, kurš ar mantkārīgu nolūku palielina tarifus, nodevas vai samaksu, 

kam nav jābūt tādā apmērā, vai palielina likumīgos paredzamos apmērus, sodāms 
ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

314.pants. Dienesta pienākumu nepareiza pildīšana 
Vēlētas institūcijas locekli vai ierēdņi, kuri nodara kaitējumu sabiedriskajām 

interesēm, slēdzot darījumus, kas viņiem jāievēro, ja šīs darbības izdarītas ar nolūku 
iegūt nelikumīgu peļņu sev vai citam, sodāmi ar katorgas cietumu uz laiku līdz 
pieciem gadiem vai ar ieslodzījumu cietumā. Ar brīvības atņemšanu saistīts naudas 
sods. 

315.pants. Kukuļņemšana 
Vēlētas institūcijas locekļi, ierēdņi, personas, kuras aicinātas realizēt tiesas varu, 

šķīrējtiesnesis, oficiāli nozīmēti eksperti, rakstveida tulkotājs vai mutvārdu tulks, 
kuri pieprasa, saņem vai pieļauj, ka viņiem apsola dāvanu vai citu likumīgā kārtā 
nepienākošos labumu par dienesta darbības, kas pārkāpj viņu pienākumus, 
izdarīšanu nākotnē, sodāmi ar katorgas cietumu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 
ieslodzījumu cietumā. 

Ja persona uzpirkšanas rezultātā pārkāpj savus dienesta pienākumus, sods ir 
katorgas cietums uz laiku līdz pieciem gadiem vai brīvības atņemšana uz laiku, ne 
mazāku par vienu mēnesi. 

316.pants. Dāvanu pieņemšana 
Vēlētas institūcijas locekļi, personas, kuras aicinātas realizēt tiesas varu, 

šķīrējtiesnesis, oficiāli nozīmēti eksperti, rakstveida tulkotājs vai mutvārdu tulks, 
kuri pieprasa, pieņem vai pieļauj, ka viņiem apsola dāvanu vai citu likumīgā kārtā 
nepienākošos labumu par dienesta darbības, kas nepārkāpj viņu pienākumus, 
izdarīšanu nākotnē, sodāmi ar ieslodzījumu cietumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem 
vai ar naudas sodu. 

317.pants. Dokumentu viltošana, pildot dienestu 
1. Ierēdņi vai personas, kurām ir tiesības publiski apliecināt dokumentus, kuri 

tīši vilto vai falsificē dokumentus vai viltota dokumenta izgatavošanai izmanto 
patiesu faksimila paraksta atveidojumu vai patiesu ar roku izpildītu parakstu, 

ierēdņi vai personas, kurām ir tiesības publiski apliecināt dokumentus, kuri tīši 
nepareizi apliecina juridiskajā nozīmē zīmīgus faktus, proti, apliecina viltotu 
faksimila paraksta atveidojumu vai ar roku izpildītu viltotu parakstu, vai nepareizu 
norakstu, sodāmi ar katorgas cietumu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar 
ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir naudas sods. 
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318.pants. Nepatiesa ārsta apliecība 

1. Ārsti, zobārsti, veterinārārsti un akušieri, kuri tīši izdod nepatiesu apliecību, 
kas paredzēta iesniegšanai attiecīgajā institūcijā vai nelikumīga labuma saņemšanai, 
vai kas var pārkāpt trešās personas svarīgas un taisnīgas intereses, sodāmi ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Ja pie tam persona pieprasījusi īpašu atlīdzību, pieņēmusi to vai pieļāvusi, ka 
tādu apsola, viņa ir sodāma ar ieslodzījumu cietumā. 

2. Ja persona rīkojas aiz neuzmanības, sods ir naudas sods. 

319.pants. Bēgšanas pielaušana 
Ierēdnis, kurš palīdz arestētajam, ieslodzītajam vai citai personai, kura uz 

administratīva rīkojuma pamata nosūtīta uz attiecīgo iestādi, izdarīt bēgšanu vai 
pieļauj to, sodāms ar katorgas cietumu uz laiku līdz trim gadiem vai ar ieslodzījumu 
cietumā. 

320.pants. Dienesta noslēpuma pārkāpšana 

1. Kurš izpauž viņam kā vēlētas institūcijas loceklim vai ierēdnim uzticētu noslē
pumu vai kuru viņam vajadzēja glabāt sakarā ar savu amatu vai dienesta stāvokli, 
sodāms ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Dienesta noslēpuma izpaušana sodāma arī pēc amata vai dienesta stāvokļa 
izbeigšanās. 

2. Persona nav sodāma, ja viņa noslēpumu izpaudusi ar augstākstāvošas 
institūcijas rakstisku piekrišanu. 

321.pants. Profesionālā noslēpuma pārkāpšana 

1. Garīdznieks, advokāts, aizstāvji, notāri, revidenti, kuriem uz līguma tiesību 
pamata ir pienākums glabāt noslēpumu, ārsti, zobārsti, aptiekāri, akušieri, kā arī 
viņu medmāsas, kuri izpauž noslēpumu, kas viņiem uzticēts sakarā ar profesionālo 
darbību, vai kuriem šis noslēpums jāglabā tās realizēšanas gaitā, sodāmi pēc sūdzības 
ar ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Tāpat tiek sodītas personas, kuras apgūst attiecīgo specialitāti, ja viņas izpauž 
noslēpumu, kas bija jāglabā mācību laikā. 

Profesionālā noslēpuma pārkāpšana tāpat sodāma arī pēc profesionālās darbības 
vai mācību pārtraukšanas. 

2. Persona netiek sodītajā viņa izpaudusi noslēpumu ar tiesīgas personas atļauju 
vai uz augstākstāvošas institūcijas vai uzraudzības institūcijas rakstveida atļaujas 
pamata, kas saņemta pēc personas lūguma. 

3. Konfederatīvic un kantona noteikumi par pienākumu dot liecības un sniegt 
ziņas attiecīgajai institūcijai paliek spēkā. 

321.bis pants. Dienesta noslēpums medicīniskajā pētniecībā 

Kurš nelikumīgi izpauž dienesta noslēpumu, kas viņam kļuvis zināms viņa 
pētnieciskās darbības rezultātā medicīnas vai veselības aizsardzības jomā, sodāms 
saskaņā ar 321.pantu. 

Dienesta noslēpumi pētījumiem medicīnas vai veselības aizsardzības jomā var 
tikt izpausti, ja to atļauj ekspertu komisija un tiesīga persona tieši neaizliedz to 
iesniegumā par savām tiesībām. 
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Komisija izdod atļauju, ja: 
a) pētījums var tikt veikts bez anonīmu datu izmantošanas; 
b) būtu neiespējami vai neizmērojami grūti lūgt tiesīgas personas piekrišanu; 
c) pētniecības intereses pārsniegušas noslēpuma saglabāšanas intereses. 
Komisija atļauju saista ar pienākumiem nodrošināt datu aizsardzību, kas nav 

izpaužami. Tā publicē atļauju. 
Ja nav draudu tiesīgas personas interešu aizsardzībai vai citi personiskie dati uz 

pētījuma sākumu padarīti anonīmi, komisija var izdot ģenerālo atļauju vai paredzēt 
citus vienkāršojumus. 

Komisija nav saistīta ar norādījumiem. 
Bundesräte ievēl komisijas prezidentu un locekļus. Tā regulē komisijas 

organizāciju un nosaka procesu. 

321.ter pants. Pasta un telekomunikāciju noslēpuma pārkāpšana 
Kurš, būdams organizācijas, kas apkalpo pasta un telekomunikāciju dienestus, 

ierēdnis, kalpotājs vai palīgpersonāla darbinieks, izpauž trešajai personai ziņas par 
pasta, maksājumu vai telekomunikāciju apgrozījumu, atver slēgtus sūtījumus vai 
izpēta to saturu, vai dod iespēju trešajai personai izdarīt tādas darbības, sodāms ar 
ieslodzījumu cietumā vai ar naudas sodu. 

Tāpat sodāms tas, kurš ar viltu pamudina personu, kurai saskaņā ar I .rindkopu 
ir pienākums glabāt noslēpumu, pārkāpt viņas noslēpuma glabāšanas pienākumu. 

Pasta un telekomunikāciju noslēpuma pārkāpšana sodāma arī pēc dienesta vai 

amata attiecību pārtraukšanas. 
Pasta un telekomunikāciju noslēpuma pārkāpšana nav sodāma, ja tam 

nepieciešama tiesīgas personas meklēšana vai ja tas izdarīts, lai novērstu kaitējumu 
likumīgām interesēm. 

179.octies pants, kā arī konfederatīvo vai kantona tiesību priekšraksti par 
pienākumu dot liecības un sniegt ziņas attiecīgajām institūcijām tiek saglabāti. 

322.pants. Masu informācijas līdzekļu pienākuma sniegt izziņas pārkāpšana 

Masu informācijas līdzekļiem ir pienākums nekavējoties un rakstiski atbildēt 
katrai personai uz viņas pieprasījumu par to atrašanās vielu un par atbildīgo personu 
identiskumu (27.panta 2. un 3.rindkopa). 

Bez tam avīzēm un žurnāliem izejas datos jāsniedz ziņas par masu informācijas 
līdzekļu atrašanās vietu, par zināmiem dalībniekiem citos iespiestos izdevumos, kā 
arī par atbildīgo redaktoru. Ja redaktors ir atbildīgs tikai par avīzes vai žurnāla 
daļu, par viņu sniedzamas ziņas kā par šīs daļas atbildīgo redaktoru. Katrai tādas 
avīzes vai žurnāla daļai jābūt norādītām ziņām par atbildīgo redaktoru. 

Ja tiek pārkāpti šā panta norādījumi, masu informācijas līdzekļa vadītājs sodāms 
ar naudas sodu. Pārkāpums saskatāms arī tad, ja par fiktīvu personu bija sniegtas 
ziņas kā par atbildīgu par publicēšanu (27.panta 2. un 3.rindkopa). 

322.bis pants. Šķēršļu nelikšana sodāmai publicēšanai 
Kurš, būdams atbildīga persona saskaņā ar 27.panta 2. un 3.rindkopu, neliek 

šķēršļus publicēšanai, ar ko izdarīta sodāma darbība, sodāms ar ieslodzījumu 
cietumā vai ar naudas sodu. 

Ja izdarītājs rīkojas aiz neuzmanības, sods ir arests vai naudas sods. 
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Deviņpadsmitā sadaļa: Federācijas padomes tiesisko 
priekšrakstu pārkāpšana 

323.pants. Parādnieka nepakļaušanās procesā par parāda piedzīšanu un 
konkursa lietvedībā 

Ar arestu vai ar naudas sodu sodāms 
1) parādnieks, kurš gan pats nepiedalās, gan arī neļauj pārstāvēt savas intereses 

mantas aresta vai mantas apraksta laikā, ja tas viņam noteikts saskaņā ar likumu 
(Likuma par parāda piedziņu un konkursa lietvedību 91.panta 1.daļas 1.rindkopa, 
163.panta 2.daļa un 345.panta l.daļa); 

2) parādnieks, kurš neuzrāda savus mantiskos objektus, tostarp arī tos, kas 
neatrodas viņa rīcībā, kā arī, ja viņš nenodod savas prasības un tiesības pret trešajām 
personām vairāk, nekā tas ir nepieciešams pietiekama aresta uzlikšanai mantai vai 
mantas aresta izpildīšanai (Likuma par parāda piedziņu un konkursa lietvedību 
91.panta 1.daļas 2.rindkopa un 275.pants); 

3) parādnieks, kurš mantas apraksta laikā neuzrāda savus mantiskos objektus, 
tostarp arī tos, kas neatrodas viņa rīcībā, kā arī, ja viņš nepilnīgi paziņo par savām 
prasībām un tiesībām pret tiešajām personām (Likuma par parāda piedziņu un 
konkursa lietvedību 163.panta 2.daļa, 345.panta l.daļa); 

4) parādnieks, kurš neuzrāda konkursa institūcijai visus savus mantiskos objektus 
un nenodod tos viņas rīcībā (Likuma par parāda piedziņu un konkursa lietvedību 
222.panta l.daļa); 

5) parādnieks, kurš konkursa lietvedības laikā neatrodas konkursa institūcijas, 
kas pārvalda konkursa masu, rīcībā, ja viņš nav atbrīvots no šāda pienākuma saskaņā 
ar īpašu atļauju (Likuma par parāda piedziņu un konkursa lietvedību 229.panta 
l.daļa). 

324.pants. Trešo personu nepakļaušanās procesā par parāda piedziņu, 
konkursa lietvedībā un lietvedībā par maksātnespēju 

Ar naudas sodu sodāma 
1) pieaugusī persona, kura uzrāda vai nodod konkursa institūcijas rīcībā ne 

visus mirušā vai bēguļojošā parādnieka, ar kuru viņš vedis kopīgu saimniecību, 
mantiskos objektus (Likuma par parāda piedziņu un konkursa lietvedību 22.panta 
2.daļa); 

2) kurš iesnieguma izskatīšanas laikā nepaziņo par sevi kā par personas, kura 
atzīta par bankrotējušu, parādnieku (Likuma par parāda piedziņu un konkursa 
lietvedību 232.panta 2.dalas 3.rindkopa); 

3) persona, pie kuras kā ķīlas turētāja vai uz cita pamata atrodas parādnieka 
lietas, vai kura nenodod tās iesnieguma izskatīšanas laikā (Likuma par parāda 
piedziņu un konkursa lietvedību 232. panta 2.daļas 4.rindkopa); 

4) persona, pie kuras kā pie ķīlas turētāja atrodas parādnieka lietas un kura pēc 
to realizācijas termiņa beigām nenodod tās likvidatoriem (Likuma par parāda 
piedziņu un konkursa lietvedību 324.panta 2.daļa); 

5) trešā persona, kura pārkāpj savus informēšanas un nodošanas pienākumus 
saskaņā ar Likuma par parāda piedziņu un konkursa lietvedību 57.a panta l.daļu, 
91.panta 4.daļu, 163.panta 2.daļu, 222.panta 4.daļu un 345.panta l.daļu. 
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325.pants. Grāmatvedības uzskaites vešanas kārtības pārkāpšana 

Kurš tīši vai aiz neuzmanības neizpilda likumīgu pienākumu vest noteiktā kārtībā 
grāmatvedības uzskaiti, 

kurš tīši vai aiz neuzmanības neizpilda likumīgu pienākumu glabāt noteiktā 
kārtībā grāmatvedības uzskaites dokumentus, darījuma vēstules un telegrammas, 
sodāms ar arestu vai ar naudas sodu. 

325.bis pants. Priekšrakstu pārkāpšana par dzīvojamo telpu un biroju 
īrnieku aizsardzību 

Kurš aiztur vai cenšas aizturēt īrnieku, draudot ar zaudējumu, īpaši ar novēlotu 
īres līguma laušanu, lai apstrīdētu īres procentus vai citas izīrētāja prasības, 

kurš lauž līgumu ar īrnieku tikai tādēļ, ka īrnieks realizē vai vēlas realizēt viņa 
no līguma izrietošās tiesības, 

kurš nepieļaujamā veidā realizē vai cenšas realizēt īres procentu piedziņu vai 
citas prasības laikā, kad notiek pušu samierināšanas mēģinājums vai ir pieņemts 
tiesas lēmums, sodāms pēc īrnieka sūdzības ar arestu vai ar naudas sodu. 

Piemērošana juridiskām personām, tirdzniecības apvienībām 
un firmām, kuru dibinātājs ir viena persona 

326.pants 
323.-325.panta gadījumā 

Ja kāds rīkojas 
kā juridiskas personas institūcija vai institūcijas loceklis, 
kā juridiskas personas vai sabiedrības darbinieks, kuram piemīt patstāvīgas 

pilnvaras pieņemt lēmumus savas darbības sfērā, vai 
nebūdams institūcija, institūcijas loceklis vai darbinieks, rīkojas kā faktiskais 

juridiskās personas vai sabiedrības vadītājs, 
323.-325.pants, kuros tiek pamatotas vai paaugstinātas īpašas sodāmības 

personiskas pazīmes, tiek piemēroti minētajām personām, ja šīs pazīmes nepiemīt 
viņām personiski, bet raksturo juridisko personu vai sabiedrību. 

326.bis pants 
325.bis panta gadījumā 
Ja darbības, kas sodāmas saskaņā ar 325.bis pantu, tiek izdarītas, realizējot 

juridiskas personas, kolektīvās vai komandītsabiedrības vai atsevišķas firmas darbību 
vai citādā veidā veicot ražošanas vai dienesta darbību citam, krimināltiesiskie 
definējumi piemērojami fiziskajām personām, kuras veic šīs darbības. 

Uzņēmuma vadītājs vai darba devējs, persona, kura dod uzdevumu, vai pārstāvis, 
kurš zina par pārkāpumu vai saņem par to informāciju vēlāk un, lai viņam arī ir 
iespējas, pieļauj bezdarbību tā vietā, lai novērstu pārkāpumu un likvidētu tā sekas, 
sodāms saskaņā ar tām pašām normām kā izdarītājs. 

Ja uzņēmuma īpašnieks vai darba devējs, persona, kura dod uzdevumu, vai 
pārstāvis ir juridiska persona, kolektīva vai komandītsabiedrība, atsevišķa firma 
vai sabiedrība bez juridiskas personas tiesībām, 2.rindkopa ir piemērojama 
vainīgajām institūcijām, institūciju locekļiem, sabiedrības vadošajiem locekļiem, 
faktiskajiem vadītājiem un likvidatoriem. 
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326.ter pants. Uz firmu attiecināto tiesisko priekšrakstu pārkāpšana 

Kurš tirdzniecības reģistrā reģistrētai firmai izmanto apzīmējumus, kas nesaskan 
ar tirdzniecības reģistrā fiksēto un var maldināt, 

kurš tirdzniecības reģistrā nereģistrētai firmai izmanto apzīmējumus, kas maldina, 
kurš tirdzniecības reģistrā reģistrētai vai nereģistrētai firmai bez atļaujas izmanto 

nacionālo, teritoriālo vai reģionālo apzīmējumu, 
kurš tirdzniecības reģistrā nereģistrētam ārvalsts uzņēmumam rada iespaidu, 

ka uzņēmuma atrašanās vieta vai uzņēmumu pārvaldnieku dzīvesvieta ir Šveicē, 
sodāms ar arestu vai ar naudas sodu. 

326.quater pants. Nepatiesa informācija, kas saņemta no pilsoņu sociālās 
nodrošināšanas iestādēm 

Kurš, būdams pilsoņu sociālās nodrošināšanas institūcija, kurai saskaņā ar 
likumu ir pienākums sniegt personai vai uzraudzības institūcijai informāciju, 
nesniedz to vai sniedz nepatiesu informāciju, sodāms ar arestu vai ar naudas sodu. 

327.pants. Banknošu vai dienesta apmaksas zīmju attēlošana vai kopēšana bez 
nolūka tās viltot 

1. Kurš bez viltošanas nolūka attēlo vai kopē šveiciešu vai ārvalstu banknotes 
tādā veidā, ka rodas briesmas sajaukt tās ar īstu naudu, īpaši, ja visa banknote 
kopumā, viena tās puse vai banknotes vienas puses lielākā daļa pēc sava materiāla 
vai lieluma ir līdzīga oriģināla materiālam vai lielumam, kuru attēlo vai kopē, 

kurš bez viltošanas nolūka attēlo vai kopē šveiciešu vai ārvalstu dienesta 
apmaksas zīmes tādā veidā, ka rodas briesmas sajaukt tās ar īstām apmaksas zīmēm, 

kurš ieved tādus priekšmetus, piedāvā tos vai laiž apgrozībā, sodāms ar arestu 
vai ar naudas sodu. 

2. Ja persona 1.daļas 1. un 2.rindkopas izpratnē rīkojas aiz neuzmanības, viņa ir 
sodāma ar naudas sodu. 

3. Attēlotās vai kopētās banknotes vai iespieddarbi, kas tās attēlo, tiek konfiscēti. 

328.pants. Pasta apmaksas zīmju imitācija bez viltošanas nolūka 
1. Kurš imitē šveiciešu vai ārvalsts pasta apmaksas zīmi, lai laistu to tādā veidā 

apgrozībā, lai nevarētu noteikt, ka atsevišķas tās daļas ir imitētas, 
kurš ieved, piedāvā vai laiž apgrozībā tādas imitētas pasta apmaksas zīmes, 

sodāms ar arestu vai ar naudas sodu. 
2. Imitētās pasta apmaksas zīmes liek konfiscētas. 

329.pants. Militārā noslēpuma pārkāpšana 
Kurš nelikumīgi 
iekļūst iestādē vai citā vietā, ieeju kurā aizliegušas militāras institūcijas, 
pārzīmē militāros objektus vai priekšmetus vai pavairo tādus attēlus vai publicē 

tos, sodāms ar arestu vai ar naudas sodu. 
2. Mēģinājums un atbalstīšana ir sodāma. 

330.pants. Tirdzniecība ar militārajiem materiāliem, kas izņemti no apgrozības 

Kurš nelikumīgi pērk vai iegādājas, ieķīlā, likvidē, iznīcina vai padara par nelieto
jamiem priekšmetus, kurus militārās pārvaldes izņēmušas vai rekvizējušas valsts 
aizsardzības vajadzībām, sodāms ar arestu uz laiku līdz vienam mēnesim vai ar 
naudas sodu. 
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331.pants. Militārās uniformas nelikumīga nēsāšana 

Kurš nelikumīgi nēsā šveiciešu militārpersonas uniformu, sodāms ar arestu uz 

laiku līdz astoņām dienām vai ar naudas sodu. 

332.pants. Nepaziņošana par atradumu 
Kurš nepaziņo par atradumu vai nesniedz ziņas, kas ir nepieciešamas atraduma 

nogādāšanai Civilkodeksa 720.panta 2.daļā un 725.panta l.daļā paredzētajos 
gadījumos, sodāms ar naudas sodu. 
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TREŠĀ GRĀMATA 
LIKUMA IEVIEŠANA UN PIEMĒROŠANA 

Pirmā sada ļa : Šā l ikuma attiecības ar cit iem federācijas 
l ikumiem un kantonu l ikumiem 

1. Federālie likumi 

333.pants. Sevišķās daļas piemērošana attiecībā uz citiem federālajiem 
likumiem 

Šā likuma vispārīgie nosacījumi piemērojami nodarījumiem, par kuriem draud 
sods saskaņā ar citiem federālajiem likumiem, tiktāl, ciktāl šie federālie likumi 
nesatur patstāvīgus nosacījumus. 

Ja saskaņā ar citu federālo likumu par nodarījumu draud brīvības atņemšanas 
sods uz laiku, ilgāku par trim mēnešiem, tiek piemēroti vispārīgie nosacījumi par 
noziegumiem un kriminālpārkāpumiem, pārējos gadījumos - nosacījumi par 
pārkāpumiem, pie tam ieslodzījuma cietumā vielā var tikt noteikts arests. 

Pārkāpumi, kas sodāmi saskaņā ar citiem federālajiem likumiem, ir sodāmi ari 
tad, ja tie izdarīti aiz neuzmanības, ja priekšrakstu izpratnē nav sodāmi tikai tīši 
pārkāpumi. 

Apžēlošana vienmēr tiek regulēta saskaņā ar šā likuma nosacījumiem. 

334.pants. Norādījumi par atceltajiem likumiem 
Ja federālajos priekšrakstos tiek norādīts uz nosacījumiem, kas ir atcelti ar 

likumu, norādījumi attiecas uz attiecīgajiem šā likuma definējumiem. 

2. Kantonu likumi 

335.pants. Policejiskās un administratīvās krimināltiesības. Nodokļu 
krimināltiesības 

1. Kantoniem tiek saglabātas tiesības uz likumu jaunradi krimināltiesību jomā 
tiktāl, ciktāl tas nav federālās likumu jaunrades priekšmets. 

Tiem ir pilnvaras noteikt sodāmību par kantonu priekšrakstu pārkāpšanu, kas 
regulē sankciju piemērošanu par administratīvajiem pārkāpumiem, un kantona 
procesuālos priekšrakstus. 

2. Kantoniem ir pilnvaras noteikt krimināltiesiskos priekšrakstus kantona 
nodokļu tiesību aizsardzībai. 

Otrā sadaļa: Šā l ikuma attiecības ar l ikumiem, 
kas bija spēkā iepriekš 

336.pants. Agrāk taisīto notiesājošo spriedumu izpildīšana 

Attiecībā uz notiesājošo spriedumu izpildīšanu, kas bija taisīti uz agrāk spēkā 
esošo krimināllikumu pamata, ir attiecināmi šādi ierobežojumi: 

a) ja šis likums nenosaka nodarījuma, par kuru persona bija notiesāta, sodāmību, 
sods vairāk nevar tikt izpildīts; 

b) nāves sods pēc šā likuma stāšanās spēkā vairāk nevar likt izpildīts; šajā gadījumā 
nāves sods tiek aizstāts ar mūža ieslodzījumu katorgas cietumā; 
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c) ja ieslodzītais pirms šā likuma stāšanās likumīgā spēkā bija notiesāts ar brīvības 
atņemšanu vairākos kantonos vai vairākās viena un tā paša kantona tiesās un, 
stājoties šim likumam likumīgā spēkā, no piespriestajiem sodiem brīvības 
atņemšanas veidā viņam vajadzēja izciest vēl vairāk kā piecus gadus, Federālā tiesa 
pēc viņa lūguma nosaka kopīgo sodu saskaņā ar 68.pantu. Federālā tiesa nodod 
kopīgā soda izpildīšanu vienam no kantoniem un pēc sava ieskata uzliek kantoniem, 
kuri atbrīvoti no soda izpildīšanas, noteiktas naudas summas nomaksu; 

d) ja ieslodzītais uz brīdi, kad šis likums stājies likumīgā spēkā, ir izcietis sodu 
un līdz tam laikam ticis atzīts par vainīgu cita nozieguma vai kriminālpārkāpuma 
izdarīšanā, kas sodāms ar brīvības atņemšanu, tiesnesis, kurš taisa spriedumu, nosaka 
kopīgo sodu un ieskaita notiesātajam sodu, kas izciests saskaņā ar pirmo spriedumu; 

e) šā likuma nosacījumi par nosacītu atbrīvošanu piemērojami arī notiesātajiem, 
kuri bija notiesāti līdz tam, kad šis likums stājās spēkā. 

337.pants. Noilgums 
Šā likuma nosacījumi par kriminālvajāšanas un notiesājoša sprieduma 

izpildīšanas noilgumu piemērojami arī tad, ja nodarījums ticis izdarīts un persona 
bijusi notiesāta pirms šā likuma spēkā stāšanās, un šis likums ir mīkstāks. 

Laiks, kas ir pagājis līdz šā sprieduma spēkā stāšanās brīdim, tiek ieskaitīts. 

338.pants. Reabilitācija 
Reabilitācijai tiek piemēroti šā likuma nosacījumi arī attiecībā uz spriedumiem, 

kas bija taisīti saskaņā ar agrāk spēkā esošajiem likumiem. 
Tāpat jārīkojas, anulējot sodāmības uzskaites reģistrā ierakstu par spriedumu, 

ja ieraksts izdarīts līdz šā likuma likumīgā spēkā stāšanās brīdim saskaņā ar tā 
nosacījumiem. 

339.pants. Nodarījumi, kas sodāmi pēc sūdzības 
1. Sūdzības iesniegšanas termiņš par nodarījumiem, kas sodāmi tikai pēc sūdzības, 

tiek skaitīts saskaņā ar likumu, kura darbības laikā izdarīts noziedzīgais nodarījums. 
2. Ja noziedzīgajam nodarījumam, kuru saskaņā ar iepriekš spēkā esošo likumu 

\ ajāja attiecīgā instance oficiāli, šis likums pieprasa sūdzības iesniegšanu, tās iesnieg
šanas termiņš tiek skaitīts ar šā likuma likumīgā spēkā stāšanās brīdi. 

Ja kriminālvajāšana jau uzsākta, tā turpināma tikai pēc sūdzības. 
3. Ja noziedzīgajam nodarījumam, kuru saskaņā ar iepriekš spēkā esošo likumu 

vajāja tikai pēc sūdzības, šis likums pieprasa attiecīgās institūcijas oficiālu vajāšanu, 
prasība iesniegt sūdzību saglabājas, ja noziedzīgais nodarījums ticis izdarīts agrāk 
spēkā esošā likuma darbības laikā. 

Trešā sadaļa: Federālā un kantona jurisdikcija 

1. Federālā jurisdikcija 

340.pants. Apjoms 
1. Federālajai jurisdikcijai ir pakļauti: 
noziedzīgi nodarījumi, kas paredzēti pirmajā un ceturtajā sadaļā, kā ari 139., 

156., 187. un 188.pantā, ja tie vērsti pret personām, kuras ir aizsargājamas starptau
tiski tiesiskajā kārtībā; 

137-145.pantā paredzētie noziedzīgie nodarījumi, ja tie skar diplomātisko misiju 
telpas, arhīvus, rakstveida dokumentus un konsulāro korespondenci; 
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185.pantā paredzētā ķīlnieku sagrābšana ar nolūku piespiest Federācijas 
institūcijas vai ārvalsti; 

224.-226.pantā paredzētie noziegumi un kriminālpārkāpumi; 
desmitajā sadaļā paredzētie noziegumi un kriminālpārkāpumi, kas attiecas uz 

metāla monētām, papīra naudu un banknotēm, dienesta apmaksas zīmēm un citām 
federācijas zīmēm, mēra un svara ierīcēm; 

vienpadsmitajā sadaļā paredzētie noziedzīgie nodarījumi, ja tie attiecas uz 
federācijas dokumentiem; 

260.bis pantā, kā arī trīspadsmitajā, piecpadsmitajā un septiņpadsmitajā sadaļā 
paredzētie noziedzīgie nodarījumi, ja tie vērsti pret Federāciju, Federācijas 
institūcijām, pret tautas gribas brīvu izpausmi konfederatīvās vēlēšanās, nobalsošanā, 
referendumā vai citā iniciatīvā, pret federālo varu vai federālo jurisdikciju, kā arī 
sešpadsmitajā sadaļā paredzētie noziegumi un kriminālpārkāpumi un federālo 
kalpotāju izdarītie amatnoziegumi un amata pārkāpumi (18 sadaļa) un 329.-
331.pantā paredzētie pārkāpumi; 

politiskie noziegumi un kriminālpārkāpumi, kas ir nemieru cēlonis vai sekas, 
un var novest līdz bruņotai intervencei pret konfederāciju. 

2. īpašajos federālajos likumos ietvertie nosacījumi par Federālās tiesas 
kompetenci tiek saglabāti. 

341.pants. Federālā zvērināto tiesa 

Federālā tiesa, pieaicinot zvērinātos, taisa spriedumus lietās par 
a) valsts nodevību (265.pants); 
b) dumpi un vardarbīgām darbībām pret federālajām institūcijām; 
c) 299. un 300.pantā paredzētajiem noziegumiem un kriminālpārkāpumiem; 
d) politiskiem noziegumiem un kriminālpārkāpumiem, kas ir nemieru cēlonis 

vai sekas, un var novest līdz bruņotai intervencei pret konfederāciju; 
e) krimināllietās, kurās federālā institūcija zvērināto tiesai nodod tās nozīmēto 

kalpotāju. 

342.pants. Federālā tiesa krimināllietās 

Federālā tiesa krimināllietās taisa spriedumus krimināllietās, kuras pakļautas 
federālajai jurisdikcijai un saskaņā ar šo likumu neietilpst federālās zvērināto tiesas 
kompetencē. 

2. Kantona jurisdikcija 

343.pants 

Kantona institūcijas kriminālā kārtā vajā un taisa spriedumus saskaņā ar kantona 
procesuālo likumu nosacījumiem par visiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas 
pakļauti šā likuma darbībai, ja vien tie nav pakļauti federālajai jurisdikcijai. 

3. Noziedzīgo nodarījumu vai krimināltiesību normu kopība 
344.pants 

1. Ja kāds tiek apsūdzēts vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, viens no 
kuriem ir pakļauts federālās tiesas jurisdikcijai krimināllietās, bet cits - kantona 
jurisdikcijai, Bundesräte pēc federālās prokuratūras sūdzības nosaka krimināl-
vajāšanas un notiesāšanas apvienošanu un nodošanu federālajām institūcijām vai 
kantona institūcijām. 
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Šis pats noteikums darbojas, ja uz nodarījumu attiecas vairākas krimināltiesību 
normas, vienu no kurām piemēro federālā tiesa, bet citu - kantona tiesa. 

2. Ja kāds tiek apsūdzēts vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, viens no 
kuriem ir pakļauts federālās zvērināto tiesas jurisdikcijai, bet cits - federālās tiesas 
jurisdikcijai krimināllietās vai kantona jurisdikcijai, tiesīga ir tikai federālā zvērināto 
tiesa. 

Šis pats noteikums darbojas, ja uz nodarījumu attiecas vairākas krimināltiesību 
normas, vienu no kurām piemēro federālā zvērināto tiesa, bet citu - federālā tiesa 
krimināllietās vai kantona tiesnesis. 

Ceturtā sadaļa: Kantona institūcijas. To pr iekšmetiskā 
un teritoriālā kompetence. Ties iskā palīdzība 

1. Priekšmetiskā kompetence 

345.pants 
1. Kantoni nosaka institūcijas, kuru pienākums ir veikt šajā likumā paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu, kas piekrīt kantona jurisdikcijai, krimināfvajāšanu un 
sodīšanu. 

Pārkāpumu sodīšana var tikt nodota arī administratīvajām varas institūcijām. 
2. Kantoni nosaka institūcijas, kas izpilda tiesneša lēmumus par ieslodzīšanu, 

ārstēšanu vai ievietošanu nepieskaitāmo vai ierobežoti pieskaitāmo iestādēs vai 
atceļ šos līdzekļus. 

2. Teritoriālā kompetence 

346.pants. Izdarīšanas vietas jurisdikcija 
Noziedzīga nodarījuma kriminālvajāšanā un notiesāšanā par to kompetenta ir 

tās vietas institūcija, kur izdarīts noziedzīgais nodarījums. Ja vieta, kur iestājies 
noziedzīgais rezultāts vai tam vajadzēja iestāties, ir tikai Šveicē, kompetentas ir šīs 
vietas institūcijas. 

Ja noziedzīgais nodarījums izdarīts vai noziedzīgais rezultāts iestājies vairākās 
vietās, kompetenta ir tās vietas institūcija, kur ātrāk tikusi uzsākta izmeklēšana. 

347.pants. Jurisdikcija attiecībā uz presi 

Attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti Šveicē saskaņā ar 27.pantu, 
kompetentas ir tikai tās vietas institūcijas, kur šis preses izdevums atrodas. Ja ir 
zināms preses izdevuma autors un viņa dzīvesvieta ir Šveice, kompetentas tāpat ir 
viņa dzīvesvietas institūcijas. Šajā gadījumā process notiek tur, kur agrāk ir uzsākta 
izmeklēšana. Nodarījumos, kuru kriminālvajāšanas uzsākšanai nepieciešama 
sūdzības iesniegšana, tās iesniegšanai tiesīga persona var izvēlēties tiesvedības vietu. 

Ja tiesvedības vieta netiek noteikta saskaņā ar pirmo rindkopu, kompetentas ir 
tās vietas institūcijas, kur preses izdevums ticis izplatīts. Ja izdevums bijis izplatīts 
vairākās vietās, kompetentas ir tās vietas institūcijas, kur agrāk ir uzsākta izmeklēšana. 

Ja persona nevar stāties tiesas priekšā nevienā no šīm vietām, jo kantons, kurā 
atrodas viņas dzīvesvieta, atsakās viņu piegādāt, kompetentas ir viņas dzīvesvietas 
institūcijas. 
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348.pants. Piekritība, ja noziedzīgi nodarījumi izdarīti ārvalstī 

Ja noziedzīgs nodarījums izdarīts ārvalstī vai nevar paziņot par nodarījuma 
izdarīšanas vielu, kompetentas ir tās vietas institūcijas, kur persona dzīvo. Ja personai 
nav dzīvesvietas Šveicē, kompetentas ir tās vietas institūcijas, kur viņa ir dzimusi. 
Ja personai nav dzīvesvietas Šveicē un Šveice nav viņas dzimšanas vieta, par 
piekritīgu tiek noteikta vieta, kur persona tikusi aizturēta. 

Ja piekritība nav tikusi noteikta, kompetentas ir tā kantona institūcijas, kurš 
iniciē personas izdošanu. Kantona valdība šajā gadījumā nosaka teritoriāli kompetentu 
institūciju. 

349.pants. Piekritība līdzdalības gadījumā 

Uzkūdītāju un atbalstītāju kriminālvajāšanai un sodīšanai kompetentas ir 
institūcijas, kuru pienākums ir veikt izdarītāja kriminālvajāšanu un sodīšanu. 

Ja noziedzīga nodarījuma izdarīšanā piedalās vairākas personas kā līdzizdarītāji, 
kompetenta ir tās vietas institūcija, kur agrāk uzsākta izmeklēšana. 

350.pants. Piekritība vairāku noziedzīgu nodarījumu kopības gadījumā 

1. Ja kāds tiek vajāts kriminālā kārtā par vairāku noziedzīgu nodarījumu 
izdarīšanu dažādās vietās, vietas, kur izdarīts smagāk sodāmais noziedzīgais nodarī
jums, institūcijas ir kompetentas veikt kriminālvajāšanu un sodīšanu par citu 
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. 

Ja par šiem noziedzīgajiem nodarījumiem draud vienāds sods, kompetentas ir 
tās vietas institūcijas, kur agrāk uzsākta izmeklēšana. 

2.Ja kāds pretrunā ar priekšrakstiem par noziedzīgu nodarījumu kopību (68.pants) 
bijis notiesāts vairākās tiesās ar vairākiem sodiem brīvības atņemšanas veidā, tiesa, 
kas noteikusi smagāko sodu, pēc notiesātā lūguma nosaka viņam kopīgo sodu. 

351.pants. Strīdīga piekritība 

Ja piekritību apstrīd vairāku kantonu institūcijas, federālā liesa nosaka kantonu, 
kas ir tiesīgs un kura pienākums ir veikt kriminālvajāšanu un notiesāšanu. 

2.a Dienesta palīdzība policijas jomā 

a) Automatizētā m e k l ē š a n a s s i s tēma (RIPOL) 

Federācija kopā ar kantoniem ved automatizēto personu un lietu meklēšanas 
sistēmu (RII'OL), lai sniegtu palīdzību Federācijas un kantona institūcijām šādu 
likumīgu pienākumu pildīšanā: 

l)personu aizturēšana vai viņu atrašanās vietas noskaidrošana kriminālās 
izmeklēšanas darbību veikšanai vai soda vai līdzekļa izpildīšanai; 

2) aizturēšana, ja piemēroti aizbildnības līdzekļi vai aizgādnības brīvības 
atņemšana; 

3) bezvēsts pazudušo personu atrašanās vietas noskaidrošana; 
4) kontrole pār pasākumiem attiecībā uz ārvalstniekiem ar nolūku novērst viņu 

nelikumīgu iebraukšanu un atrašanos valstī saskaņā ar 1931.gada 26.marta federālo 
likumu par atrašanos un pilsonības tiesību iegūšanu ārvalstnieka dzīvesvietā; 

5) dalu publicēšana par ārvalsts transportlīdzekļu vadītāju apliecību atņemšanu; 
6) neapdrošinātu mototransportlīdzekļu vadītāju atrašanās vietas noskaidrošana; 
7) pazudušu transportlīdzekļu un mantas meklēšana. 
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1.rindkopas par RIPOL ietvaros izsludināt meklēšanu var šādas institūcijas: 
Federālais policijas dienests; 
Federālā prokuratūra; 
centrālās institūcijas cīņai ar bērnu nolaupīšanu; 
Federālais dienests ārvalstnieku jautājumos; 
Federālais dienests bēgļu jautājumos; 
augstākā muitas dienesta direkcija; 
militārās policijas institūcijas; 
kantonu civilās un policijas institūcijas. 
Personības datus no RIPOLsistēmas 1.rindkopā minēto uzdevumu izpildīšanai 

var saņemt šādas institūcijas: 
1.rindkopā norādītās institūcijas; 
robežsardzes institūcijas; 
justīcijas departamenta un Konfederācijas policijas apžēlošanas dienests; 
Šveices pārstāvniecības ārvalstīs; 
INTERPOLA institūcijas; 
ceļu kustības dienesti; 

kantona policijas institūcijas, kuras pārzina ārvalstnieku lietas; 
citas justīcijas institūcijas un pārvaldes. 
Bundesräte: 
1) regulē detaļas, it īpaši atbildību par datu apstrādi, reģistrācijai pakļauto datu 

kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un sadarbību ar kantoniem; 
2) nosaka institūcijas, kas var nosūtīt ziņas tieši uz RIPOLpar personām, kuras 

tieši tiek aptaujātas vai kurām šīs ziņas tiek paziņotas katrā gadījumā; 
3) regulē cietušo personu procesuālās tiesības, it īpaši iepazīšanos ar viņu datiem, 

kā arī to labošanu, nodošanu arhīvā un iznīcināšanu. 

b) Sadarbība ar INTERPOLU 

351.ter pants. Kompetence 

Federālais policijas dienests veic Nacionālā Centrālā biroja uzdevumus 
Kriminālās policijas starptautiskās organizācijas (INTERPOL) statūtu izpratnē. 

Tas ir kompetents informācijas nodošanā starp federācijas un kantona krimināl-
vajāšanas institūcijām, no vienas puses, kā arī citu valstu Nacionālajiem Centrālajiem 
birojiem un INTERPOLA Ģenerālo sekretariātu, no otras puses. 

351.quater pants. Uzdevumi 
Federālais policijas dienests nodod krimināla rakstura policejisku informāciju 

noziedzīgu nodarījumu vajāšanai un sodu un līdzekļu izpildīšanai. 
Tas var nodot krimināla rakstura policejisku informāciju noziedzīgu nodarījumu 

novēršanai, ja uz konkrētu apstākļu pamata ar lielu varbūtību var gaidīt nozieguma 
vai kriminālpārkāpuma izdarīšanu. 

Tas var sniegt informāciju bezvēsts pazudušo personu meklēšanai un nezināmu 
personu identifikācijai. 

Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un izmeklēšanai federālais policijas dienests 
var saņemt informāciju no privātpersonām un orientēties uz privātpersonām, ja tas 
tiek darīts cietušo interesēs, un kuru piekrišana tam ir saņemta vai pēc lietas apstākļiem 
var būt nosacījums tam. 
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351. quinquies pants. Datu aizsardzība 

Apmaiņa ar krimināla rakstura policejisku informāciju tiek veikta saskaņā ar 
1991.gada 20.marta Likumu par t ies isko palīdzību, kā arī Bundesrates 
izsludinātajiem statūtiem un INTERPOLA reglamentiem. 

Informācijas apmaiņa par bezvēsts pazudušo personu meklēšanu, nepazīstamu 
personu identifikāciju un administratīvos nolūkos tiek veikta saskaņā ar 1992.gada 
I9.jūlika Likumu par datu aizsardzību. 

Federālais policijas dienests var sniegt informāciju tieši citu valstu Centrālajam 
birojam, ja valsts, kas saņem informāciju, pakļaujas INTERPOLA priekšrakstiem 
par datu aizsardzību. 

351.sexies pants. Finansiālā palīdzība un izmaksas 

Federācija var sniegt finansiālu palīdzību un nosūtīt iemaksas INTERPOL. 

351.septis pants. Sadarbība personu identifikācijā 

Šveices Centrālais policijas birojs reģistrē un uzkrāj ar kriminālās reģistrācijas 
dienestu saistītos datus, kurus savākušas federācijas, kantona institūcijas un ārvalstis, 
pildot savus kriminālvajāšanas vai citus likumīgos pienākumus, un nodevušas tam. 
Tas savstarpēji salīdzina šos datus, lai identificētu meklējamās vai nezināmās per
sonas. 

Birojs paziņo konstatētos rezultātus institūcijām, kas tos pieprasījušas, 
kriminālvajāšanas institūcijām, kas veic izmeklēšanu par līdzīgām personām, kā arī 
citām institūcijām, kurām tie jāzina savu likumīgo pienākumu pildīšanai šīs perso
nas identificēšanā. 

Bundesräte: 
a) regulē detaļas, it īpaši atbildību par datu apstrādi, reģistrējamo personu loku 

un viņu procesuālajām tiesībām, datu glabāšanu un sadarbību ar kantoniem; 
b) nosaka institūcijas, kas ir kompetentas iepazīties ar datiem, kā arī tos labot 

un iznīcināt. 

3. Tiesiskā palīdzība 
352.pants. Saistības pret federāciju un starp kantoniem 

Krimināllietās, attiecībā uz kurām tiek piemērots šis likums vai cits federālais 
likums, federācijai un kantoniem divpusējā kārtībā vai kantoniem savstarpēji 
jāsniedz tiesiskā palīdzība. īpaši tādās krimināllietās visā Šveices teritorijā jāpilda 
pavēles par arestu vai par atvešanu uz policiju. 

Kantons var atteikt citam kantonam apsūdzētā vai notiesātā atvešanu tikai tad, 
ja ir izdarīts politisks noziegums vai kriminālpārkāpums, vai noziegums vai 
kriminālpārkāpums, kas izdarīts ar publikāciju presē. Atteikuma gadījumā kantonam 
ir pienākums patstāvīgi veikt apsūdzētā notiesāšanu. 

Kantons, kas lūdzis atvest personu, nedrīkst vajāt viņu ne par politisku, ne par 
tādu noziegumu vai kriminālpārkāpumu, kas izdarīts, izmantojot presi, ne par 
kantona tiesību pārkāpšanu, izņemot gadījumus, kad atvešana par tādu noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanu bija atļauta. 

353.pants. Process 

Ziņojums tiesiskās palīdzības jautājumos tiek veikls liesi no institūcijas 
institūcijai. 
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Pavēles par arestu, kas tiek nodotas pa telegrāfu vai pa telefonu, nekavējoties 
jāapstiprina rakstiski. 

Policijas kalpotāji var sniegt tiesisko palīdzību arī labprātīgi. 
Kompetentai institūcijai protokola formā jānopratina apsūdzētais vai notiesātais 

pirms viņa nodošanas kantonam, kas to ir lūdzis. 

354.pants. Bezatlīdzība 
Tiesiskā palīdzība tiek sniegta bez atlīdzības. Taču izdevumus, kas saistīti ar 

zinātniskas vai tehniskas ekspertīzes veikšanu, sedz kantons, kas to ir lūdzis. 

Federālā likuma par federālo kriminālo jurisdikciju 27.panta l.daļa ir piemēro

jama. 
Ja izdevumu segšana tiek uzlikta pusei, viņai tāpat tiek uzlikts pienākums segt 

izdevumus, kas radušies, sniedzot tiesisku palīdzību, arī tad, ja institūcijai, kas to 
lūgusi, nav pienākuma izmaksāt kompensāciju. 

355.pants. Dienesta darbības citos kantonos 
Kriminālvajāšanas institūcija vai tiesa dienesta darbību cita kantona teritorijā 

var veikt tikai ar šā kantona kompetentas institūcijas atļauju. Neatliekamos gadīju
mos dienesta darbība var tikt veikta bez kompetentas institūcijas atļaujas, taču tas 
viņai nekavējoties jādara zināms, informējot par lietas apstākļiem. 

Piemērojamas ir kantona, kur veikta darbība, procesuālās tiesības. 
Pavēstes personām, kas dzīvo citā kantonā, var tikt nosūtītas pa pastu. Liecinieki 

var pieprasīt atbilstošu transporta izdevumu atlīdzināšanu. 
Lieciniekiem un ekspertiem ir pienākums pēc aicinājuma ierasties citā kantonā. 
Personām, kuras dzīvo citā kantonā, lēmumi un spriedumi, kā ari tiesas lēmumi, 

kas taisīti summārās lietvedības kārtībā, un pavēles par naudas soda uzlikšanu var 
tikt izsniegti saskaņā ar 1924.gada 2.oktobra federālā likuma par pasta korespon
denci priekšrakstiem arī tad, ja nepieciešams tiešs apsūdzētā iesniegums par 
pieņemšanu, lai varētu pabeigt kriminālprocesu bez viņa nopratināšanas vai notiesā
šanas. Paraksts, kas apstiprina nosūtītās korespondences saņemšanu, nav uzskatāms 
par apsūdzētā iesniegumu par tādu pieņemšanu. 

356.pants. Likumpārkāpēja vajāšana ārpus resora teritorijas 
Neatliekamos gadījumos policijas kalpotāji ir tiesīgi vajāt apsūdzēto vai notiesāto 

cita kantona teritorijā un tur viņus aizturēt. 
Aizturētais uzreiz jānogādā arestam kantona kalpotājam, kurš ir tiesīgs izdot 

pavēli par arestu. Pēdējais protokola formā nopratina aizturēto un veic no viņa 
prasītās turpmākās darbības. 

357.pants. Strīdi starp kantoniem 
Strīdus par tiesisko palīdzību starp federāciju un kantoniem vai starp kantoniem 

izskata Federālā tiesa. Līdz tam brīdim, kamēr tiks pieņemts lēmums, paliek spēkā 
noteiktie drošības līdzekļi. 

358.pants. Pornogrāfijas izplatīšana 
Ja izmeklēšanas institūcija konstatē, ka pornogrāfiskie priekšmeti (197.panta 

3.daļa) izgatavoti ārvalstī vai no turienes ievesti, viņa par to uzreiz informē 
prokuratūras centrālo institūciju, kas veic cīņu ar pornogrāfiju. 
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Ceturtā bis sadaļa: Paziņojums par nepi lngadīgo 

izdarītajiem noziedzīgajiem nodarī jumiem 

358.bis pants. Paziņojuma obligātums 

Ja kompetenta institūcija, vajājot kriminālā kārtā nepilngadīgā izdarīto nozie
dzīgo nodarījumu, konstatē, ka nepieciešama tālāka pasākumu veikšana, tā uzreiz 
informē aizbildnības institūcijas. 

358.ter pants. Paziņošanas tiesības 

Ja nepilngadīgais izdarījis noziedzīgu nodarījumu, personām, kurām ir pienā
kums glabāt dienesta un profesionālo noslēpumu (320. un 321.pants), viņa interesēs 
jāpaziņo par to aizbildnības institūcijām. 

Piektā sadaļa: Sodāmības uzskaites reģistrs 

359.pants. Reģistrējošās institūcijas 

Sodāmības uzskaites reģistrs tiek vests: 

a) Šveices Centrālajā policijas birojā par visām personām, kuras bija notiesātas 
konfederācijas teritorijā, kā arī par visiem ārvalstī notiesātajiem šveiciešiem; 

b) kantonos par visām personām, kuras notiesājušas kantona institūcijas, kā arī 
par kantona pilsoņiem, ko veic amatpersonas, kurām ir uzlikts šāds pienākums. 

36t).ļi.mis. Saturs 

Sodāmības uzskaites reģistrā tiek ierakstītas: 
a) notiesāšanas par noziegumiem un kriminālpārkāpumiem; 
b) notiesāšanas par šā vai cita federālā likuma pārkāpumiem, kas noteikti 

saskaņā ar Bundesrates priekšrakstiem; 
c) no ārvalstīm ienākošie paziņojumi par notiesāšanām, kurām saskaņā ar šo 

likumu jābūt iepriekš reģistrētām; 
d) fakti, kas izraisa sprieduma nosacītu izpildīšanu; 

e) fakti, kas noved pie izdarīto ierakstu izmaiņas. 

361.pants. Nepilngadīgajiem piemērojamie līdzekļi un sodi 
Sodāmības uzskaites reģistrā tāpat tiek reģistrēti nepilngadīgajiem piemērojamie 

sodi un līdzekļi par nozieguma un kriminālpārkāpuma izdarīšanu, izņemot izsūtīšanu 
no valsts vai naudas sodu. Ieraksti, kas veikti par kriminālpārkāpuma izdarīšanu, 
tiek uzskatīti par anulētiem no paša sākuma. 

362.pants. Iepriekš reģistrēto faktu paziņošana 

Par visiem iepriekš reģistrētajiem faktiem jāziņo Šveices Centrālajam policijas 
birojam. 

Centrālais policijas birojs ieraksta tam paziņotos faktus centrālajā sodāmības 
uzskaites reģistrā un paziņo tos kantonam vai valstij, kur dzimis notiesātais. 

363.pants. Paziņošana par sodāmības uzskaites reģistrā izdarītajiem ierakstiem 
Tiesas un citām federācijas, kantona vai kopienas institūcijām pēc to lūguma 

tiek paziņotas dienesta ziņas no sodāmības uzskaites reģistra. Privātpersonām ziņas 
no sodāmības uzskaites reģistra netiek sniegtas. Taču katram ir tiesības pieprasīt 
no sodāmības uzskaites reģistra ziņas, kas attiecas uz viņu personīgi. 
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Bundesräte ir tiesīga noteikt ierobežojošus priekšrakstus ziņām, kas tiek izsniegtas 
no sodāmības uzskaites reģistra, ja šīs ziņas tiek izsniegtas īpašiem mērķiem. 

Par anulētajiem ierakstiem, norādot uz to anulēšanu, var tikt paziņots kalpo
tājiem, kuri veic izmeklēšanu, tiesām krimināllietās, institūcijām, kas izpilda sodu, 
un tiesām, kas ir kompetentas reabilitēšanā un anulēšanā, un tikai tad, ja persona, 
par kuru tiek pieprasītas ziņas, ir apsūdzētais kriminālprocesā vai viņai ticis izpildīts 
kriminālsods, vai ja process ir pakļauts reabilitācijai vai anulēšanai. Anulētais ieraksts 
jādara zināms pārvaldes institūcijām, kuras ir kompetentas vadītāja apliecību 
izdošanā un atņemšanā saskaņā ar 1958.gada 19.dccembra Federālā likuma par 
ceļu satiksmi 14. un 16.pantu. 

363.bis pants. Tiesvedībai pakļauto kriminālo izmeklēšanu publicēšana 

Šveices Centrālais policijas birojs federācijas un kantona kriminālās jurisdikcijas 
institūciju lūgumus par ziņu izsniegšanu no sodāmības uzskaites reģistra glabā divus 
gadus. Tie ietver sevī: 

a) ziņas par iesniedzēju institūciju; 
b) ziņas par apsūdzēto; 
c) apsūdzību un 
d) iesnieguma datumu par ziņu izsniegšanu no sodāmības uzskaites reģistra. 
Ja kriminālās jurisdikcijas institūcija kriminālprocesa ietvaros lūdz izsniegt ziņas 

no sodāmības uzskaites reģistra, tas Šveices Centrālajam policijas birojam paziņo 
1.rindkopā norādītās ziņas, ja tās attiecas uz šo personu. 

Kriminālās jurisdikcijas institūcija paziņo Šveices Centrālajam policijas birojam 
attaisnojošos spriedumus vai rīkojumus par lietvedības izbeigšanu lietā procesos, 
kuriem uz 1.rindkopas pamata bija pieprasītas ziņas no sodāmības uzskaites reģistra. 
Šveices Centrālais policijas birojs pēc tam iznīcina ziņas, kas glabātas uz 1 .rindkopas 
pamata. 

Bundesräte: 

a) regulē detaļas, īpaši atbildību par datu apstrādi, notiesāto procesuālajām 

tiesībām un sadarbību ar kantoniem; 
b) nosaka institūcijas, kas ir kompetentas iepazīties ar datiem, kā arī tos labot 

un iznīcināt. 

364.pants. Lēmumi par sodu izpildīšanu 

Bundesräte ar savu rīkojumu izdod paplašinātus priekšrakstus par sodāmības 

uzskaites reģistru un nosaka formulāru paraugus. 
Sestā sadaļa: Process 

365.pants. Kantona kriminālās lietvedības institūciju process 

Kantoni nosaka procesu kantona institūcijām. 
Šā likuma un Federālā likuma par kriminālo jurisdikciju priekšraksti par kantona 

tiesas procesu un prasību par atzīšanu par spēkā neesošu vai maznozīmīgu, tiek 
saglabāti, piemērojot konfederatīvos krimināllikumus. 
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366.pants. Parlamentārā imunitāte. Augstāko institūciju locekļu 
kriminālvajāšana 

1850.gada 9.decembra Federālā likuma par konfederatīvo institūciju un 
kalpotāju atbildību priekšraksti un 1934.gada 26.marta Federālais likums par 
politiskām un policejiskām garantijām paliek spēkā konfederācijas interesēs. 

Kantoni paliek tiesīgi pieņemt priekšrakstus, kuros: 
a) tiek atcelta vai ierobežota to likumdevēja institūcijas locekļu atbildība par 

izteikumiem šo institūciju darbības laikā; 
b) to sodu izpildes augstāko institūciju un tiesu institūciju locekļu krimināl

atbildība par izdarīto dienesta noziegumu vai kriminālpārkāpumu padarīta atkarīga 
no ārpustiesas institūciju iepriekšēja lēmuma un notiesāšana tādos gadījumos tiek 
nodota īpašu institūciju izskatīšanai. 

367.pants. Process, ja izdarīts pārkāpums 

Šajā vai citos federālajos likumos paredzētie pārkāpumi, ja uz tiem neattiecas 
kantona jurisdikcija, tiek izskatīti procesuālā kārtībā, kādu kantons noteicis 
pārkāpumiem. 

368.pants. Iemaksu izdarīšana 

Kantoni, saglabājot radinieku pienākumu sniegt pabalstu (CK 328.pants), 
nosaka, kam ir jāveic iemaksas sodu un līdzekļu izpildīšanai, ja ne pats notiesātais, 
ne viņa vecāki, ja viņš ir nepilngadīgs, nevar apstrīdēt šādas izmaksas. 

Septītā sadaļa: Process attiecībā uz bērniem 

un nepilngadīgaj iem 

369.pants. Kompetentās institūcijas 

Kantoni nosaka institūcijas, kas ir kompetentas bērnu un jaunatnes labošanā. 

370.pants. Labprātīga sadarbība 

Audzinošas palīdzības veikšanai un aizsargājošajai uzraudzībai var tikt iesaistītas 
atbilstīgas brīvprātīgas apvienības un privātpersonas. 

371.pants. Process 

Kantoni nosaka procesu attiecībā uz bērniem un jaunatni. 
(Izslēgta) 

372.pants. Institūciju kompetence 

1. Procesa veikšanā attiecībā uz bērniem un jaunatni kompetenta ir dzīvesvietas 
institūcija vai, ja bērns vai pusaudzis ilgstoši atrodas citā apvidū, viņa atrašanās 
vielas institūcijas. Pārkāpumi kriminālā kārtā tiek vajāti to izdarīšanas vietā. 

Ja nav dzīvesvietas vai ilgstošas uzturēšanās vietas, tiek piemēroti vispārīgie 
noteikumi par piekritību. 

Ja kantonu starpā rodas strīdi par kompetenci, tos izšķir Bundesrāte. 
2. Šveices institūcija var atteikties no kriminālvajāšanas, ja kompetenta tās valsts 

institūcija, kurā noziedzīgo nodarījumu izdarījusī persona ilgstoši atrodas, ir 
ierosinājusi procesu par šā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai paziņojusi par 
gatavību ierosināt to. 

l.daļā norādītā kompetentā Šveices institūcija pēc ārvalsts institūcijas lūguma 
var uzņemties arī to bērnu un jauniešu notiesāšanu, kuri izdarījuši noziedzīgu 
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nodarījumu ārvalstī, ja viņi ir šveicieši vai viņiem ir dzīvesvieta Šveicē, vai viņi ilgstoši 

atrodas Šveicē. Šveices institūcija piemēro tikai šveiciešu tiesības. 

373.pants. Iemaksu izdarīšana 
Kantoni, saglabājot radinieku pienākumu sniegt pabalstu (CK 328.pants), 

nosaka, kam ir jāveic iemaksas sodu un līdzekļu izpildīšanai, ja ne aizbildnis, ne 
vecāki nevar apstrīdēt šīs izmaksas. 

Astotā sadaļa: Sodu izpildīšana, aizsargājošā uzraudzība 

1. Kopumā 

374.pants. Sodu izpildīšanas pienākumi 
Kantoni izpilda spriedumus, kurus taisījušas viņu tiesas krimināllietās saskaņā 

ar šo likumu. Tiem ir pienākums izpildīt federālo institūciju spriedumus krimināl
lietās par maksājumu kompensāciju. 

Spriedumiem tiek pielīdzināti policijas institūciju un citu kompetentu institūciju 
lēmumi krimināllietās un institūciju lēmumi par krimināllietu izbeigšanu. 

375.pants. Ieslodzījuma, kas saistīts ar iepriekšējo apcietinājumu, ieskaitīšana 

Izpildāmajā brīvības atņemšanā pilnīgi tiek ieskaitīts ieslodzījums, kuru notiesā
tais izcietis laikā starp sprieduma taisīšanu un brīvības atņemšanas izciešanas uzsāk
šanu. 

Ja apsūdzētais ir nokavējis tiesiskā līdzekļa izmantošanu, tā rezultātā pagarinā
tais ieslodzījuma laiks ieskaitīts netiek. 

2. Darba apmaksa 

376.pants. Pamats 
Personām, kuras saskaņā ar šo likumu tiek nosūtītas uz iestādi, par viņām 

piedāvāto darbu, ja viņas ir labi uzvedušās un sasniegušas apmierinošus darba 
rezultātus, jāsaņem samaksa, kuras apmērus nosaka kantons. 

377.pants. Apmaksa brīvības atņemšanas laikā 
Brīvības atņemšanas laikā samaksu par darbu iestāde ieraksta notiesātā kredītā. 
Šajā sakarā iestādes reglaments nosaka, vai notiesātā un viņa ģimenes interesēs 

var tikt izdarītas un kādā apmērā izmaksas no darba apmaksas. 
378.pants. Izmaksāšana pēc atbrīvošanas 

Pēc atbrīvošanas no iestādes tās administrācija pēc sava ieskata lemj, pilnībā 
vai tikai daļēji ir izmaksāts noguldījums ieslodzītajam, aizsargājošas uzraudzības 
institūcijai, aizbildnības institūcijai vai institūcijai trūcīgajiem, lai izmantotu to 
atbrīvošanas mērķim. 

Darba samaksas aktīvi, kā arī kredītā izmaksātās aktīva summas nevar tikt 
ieķīlātas, tiem nevar uzlikt arestu, tos nevar iekļaut konkursa masā. 

3. Aizsargājošā uzraudzība 

379.pants 
1. Likumā paredzētajos gadījumos kantoni var noteikt aizsargājošo uzraudzību. 

Kantoni var nodot to derīgām brīvprātīgām apvienībām. 
Katrai personai, kurai noteikta aizsargājošā uzraudzība, tiek nozīmēts sociālais 

aizgādnis. 
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2. Aizsargājošo uzraudzību realizē kantons, kas to noteicis. Tiek saglabāta iespēja 
veikt soda izpildi vai aizsargājošo uzraudzību un sodu izpildes regulēšanu citā 
kantonā vairāku sodu vai līdzekļu kopības gadījumā. 

Ja persona, kurai noteikta aizsargājošā uzraudzība, pārceļas uz citu kantonu, tā 
aizsargājošās uzraudzības institūcija pēc kantona, kas to noteicis, lūguma sniedz 
palīdzību sociālā aizgādņa nozīmēšanā. 

Ja persona, kurai noteikta aizsargājošā uzraudzība, tiek izsūtīta no kantona, kas 
izpilda sodu, teritorijas, izsūtīšana tiek atcelta uz aizsargājošās uzraudzības laiku. 

4. Naudas sodi, izdevumi, konfiskācija, dāvanu izņemšana, 
kaitējuma atlīdzināšana 

380.pants. Izpildīšana 

Spriedumi, kas taisīti saskaņā ar šo vai citiem federālajiem likumiem vai kantona 
tiesībām par pārkāpumiem un stājušies likumīgā spēkā, tiek izpildīti visā Šveicē, 
ieskaitot naudas sodus, izdevumus, priekšmetu konfiskāciju, dāvanu un citu velšu 
izņemšanu. 

Spriedumiem tiek pielīdzināti policijas un citu kompetentu institūciju pieņemtie 
lēmumi krimināllietās un to institūciju lēmumi, kuras izbeigušas krimināllietu. 

381.pants. Rīcības tiesības 

Ar naudas sodiem, konfiscētajiem priekšmetiem un izņemtajām dāvanām un 
citām veltēm, kas noteiktas saskaņā ar šo likumu, rīkojas kantoni. 

Ar krimināllietām, kas iztiesātas federālajā šķīrējtiesā un federālajā tiesā 
krimināllietās, bez tam rīkojas arī federācija. 

Devītā sadaļa: Iestādes 

1. Iestādes 
382.pants. Kantonu pienākumi iestāžu uzbūvēšanā 

Kantoni rūpējas par to, lai atbilstošās iestādes būtu attiecīgo institūciju rīcībā 
šā likuma priekšrakstu izpildīšanai. 

Kantoni var slēgt līgumus par kopīgu iestāžu būvēšanu. 

383.pants. Kantonu pienākumi uzņēmumos 

Kantoni rūpējas par to, lai iestāžu reglamenti un iekšējā kārtība iestādēs atbilstu 
šā likuma priekšrakstiem. Tie rūpējas par to, lai audzināšanas iestādēs turp nosū
tītajiem jauniešiem būtu iespēja iegūt profesionālo izglītību. 

Kantoni var slēgt līgumus par kopīgiem uzņēmumiem iestādēs vai garantēt citiem 
kantoniem tiesības kopīgi lietot iestādes. 

384.pants. Privāto organizāciju pieļaušana 

Kantoni var slēgt līgumus ar privātām organizācijām, kuras atbilst šā likuma 
prasībām, par nosūtīšanu uz ārstniecības iestādēm alkoholiķiem, citām ārstniecības 
iestādēm vai sociālās aizsardzības iestādēm, atklātām iestādēm "ierasto" noziedz
nieku internēšanai, uz kopmītnēm nosacīti atbrīvoto un nosacīti notiesāto izmitinā
šanai uz laiku, audzināšanas namiem bērniem un pusaudžiem, iestādēm, kuras veic 
uzraudzību, audzināšanas namiem sevišķi smagiem pusaudžiem, kā arī audzināšanas 
darba iestādēm sievietēm. 
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2. Telpas un iestādes pusaudžu ieslodzīšanai 

385.pants 

Kantoni rūpējas par to, lai, ieslogot pusaudžus (95.pants), tiktu nodrošinātas 

tam atbilstošas telpas vai iestādes. 

386.-390.pants (Izslēgts) 

391.pants. Kantonu uzraudzība 
Kantoni realizē attiecīgo uzraudzību, it īpaši medicīnisko, pār privātajām 

iestādēm, kuras paredzētas audzinošo līdzekļu un drošības līdzekļu izpildīšanai, kā 
arī audzinoša rakstura palīdzībai un izvietošanai ģimenē (84. un 91.pants). 

392.pants. Federācijas augstākā uzraudzība 
Bundesräte veic uzraudzību pār šā likuma un uz to attiecināto noteikumu par 

likuma piemērošanu izpildīšanu. 

393.pants (Izslēgts) 

D e s m i t ā sadaļa: Apžēlošana. P r o c e s a at jaunošana 

1. Apžēlošana 

394.pants. Kompetence 
Tiesības apžēlot, atsaucoties uz spriedumiem, kas bija taisīti saskaņā ar šo vai 

citu federālo likumu, realizē: 
a) federālā sapulce gadījumos, ja spriedumu taisījusi federālā šķīrējtiesa vai 

federālā tiesa krimināllietās vai federācijas pārvaldes institūcija; 

b) kantona apžēlošanas institūcijas gadījumos, ja spriedumu taisījusi kantona 

institūcija. 

395.pants. Lūgums par apžēlošanu 
Lūgumu par apžēlošanu var iesniegt notiesātais, viņa likumīgais pārstāvis un ar 

notiesāta piekrišanu viņa aizstāvis vai laulātais. 
Politiskos noziegumos vai kraminālpārkāpumos un noziedzīgos nodarījumus, 

kas saistīti ar politiskiem noziegumiem vai kriminālpārkāpumiem, ierosināt 
apžēlošanas procesu bez tam tiesīga ir Bundesräte vai kantona valdība. 

Apžēlošanas institūcija var noteikt, ka noraidītais lūgums par apžēlošanu noteiktā 

laika posmā nevar likt atjaunots. 
396.pants. Sekas 
Ar apžēlošanu var tikt pilnībā vai daļēji atcelti sodi, kas noteikti ar likumīgā 

spēkā stājušos tiesas spriedumu, vai var tikt noteikts mīkstāks sods. 
Lēmums par apžēlošanu nosaka apžēlošanas apjomu. 

2. Procesa atjaunošana 

397.pants 
Kantoni attiecībā uz spriedumiem, kas taisīti saskaņā ar šo vai citu federālo 

likumu, notiesātā labā var atjaunot procesu, ja parādījušies būtiski fakti vai 
pierādīšanas līdzekļi, kas tiesai nebija zināmi iepriekšējā procesa laikā. 
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Vienpadsmitā sadaļa: Papi ldinājumi un 
nos lēguma noteikumi 

397.bis pants. Bundesrates pilnvaras papildus noteikumu pieņemšanā 

Bundesräte pēc kantonu viedokļa noklausīšanās ir tiesīga pieņemt papildus 
noteikumus jautājumos par 

a) galīgā soda mēra pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, papildsodu un vairāku, 
atsevišķi par katru noziedzīgo nodarījumu noteiktu vienlaikus izpildāmu sodu un 
līdzekļu izpildīšanu; 

b) sodu un līdzekļu izpildīšanas nodošanu citam kantonam; 
c) kantona, kur dzimusi noziedzīgo nodarījumu izdarījusī persona, un kantona, 

kur viņa dzīvo, piedalīšanos soda un līdzekļa izpildīšanas izdevumos; 
d) pasākumu veikšanu, ja persona laikā starp noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 

un notiesāšanu vai soda, vai līdzekļa izpildīšanas laikā pārgājusi no vienas vecuma 
grupas uz otru, kā arī, ja viņa izdarījusi sodāmus nodarījumus, atrasdamās dažādās 
vecuma grupās; 

e) dienās noteiktā aresta vai ieslodzījuma uz laiku, ne ilgāku par divām nedēļām 
izpildīšanu, kā arī ieslodzījuma izpildīšanu īpašās un līdzīgās nometnēs; 

f) aresta un ieslodzījuma izpildīšanu tādā formā, ka notiesātajam iestādē 
jāatrodas tikai brīvajā laikā un naktī; 

g) sodu izpildīšanu slimām, bezpalīdzīgām un ļoti vecām personām; 
h) pilnīgu ieraksta izslēgšanu no sodāmības uzskaites reģistra; 
i) darbu iestādēs un naktsmieru; 
j) apģērbu un barošanu iestādēs; 
k) apmeklējumiem un saraksti; 
1) darba apmaksu un brīvā laika pavadīšanu. 
Bundesräte pēc kantona kompetentas institūcijas lūguma var pieņemt sevišķus 

noteikumus par Tesīna kantona iestāžu nošķiršanu, 
Bundesräte sodu un līdzekļu izpildīšanas metožu tālākas attīstības nolūkā ir 

tiesīga eksperimenta kārtībā kādu laiku izmantot likumā neparedzētas soda un 
līdzekļu izpildīšanas formas. 

398.pants. Federālo tiesību atcelšana 

Līdz ar šā likuma stāšanos likumīgā spēkā tiek atcelti pretrunā ar to esošie 
federācijas krimināltiesiskie priekšraksti. 

Ta ir atcelti: 
a) 1853.gada 4.februāra federālais likums par Šveices konfederācijas federālajām 

krimināltiesībām; 1859.gada30.jūlija federālais likums par vervēšanu un iestāšanos 
svešā militārā dienestā; 1902.gada 5 .jūlija federālais lēmums par 1853.gada 
4.februāra federālā likuma par Šveices konfederācijas krimināltiesībām 67.panta 
revīziju; 1906.gada 3().marta federālais likums par 1853.gada 4.februāra federālo 
krimināltiesību papildināšanu ar anarhistiskiem noziegumiem; 1936.gada 8.oktobra 
federālais likums par konfederācijas neatkarības apdraudējumiem; 

b) 1852.gada 24.jūnija federālais likums par noziedznieku vai apsūdzēto 
izsūtīšanu; 1872.gada 2.februāra federālais likums par likuma par izsūtīšanu 
papildināšanu; 1809.gada 8.jūlija un 1818.gada 8.jūlija konkordāts par noziedznieku 
vai apsūdzēto meklēšanas, vajāšanas, ieslodzīšanas un izsūtīšanas izsludināšanu, ar 
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to saistītajiem izdevumiem, liecinieku pratināšanu un zvērēšanu krimināllietās un 
nolaupītās mantas restitūciju; 

c) 1889.gada ll.aprīļa federālā likuma par parāda piedziņu un konkursu 25.panla 
3.daļa; 

d) 1.922.gada l.jūlija federālais likums par naudas soda aizstāšanu cietumos un 
federālajos likumos esošajiem noteikumiem par naudas soda aizstāšanu; 

c) 1902.gada 24.jūnija federālā likuma par vāja un augsta sprieguma 
elektriskajām iekārtām 55.-59.pants; 

f) 1905.gada 8.decembra federālā likuma par rīcību ar pārtikas produktiem un 
lietošanas priekšmetiem 36., 42., 43., 44., 47., 49.-52.pants un 53.panta 2.daļa; 

g) 1909.gada 24.jūnija federālā likuma par svariem un mēriem 30. un 32.pants; 
h) 1921.gada 7.aprīļa federālā likuma par Šveices nacionālo banku 66.-71.pants; 
i) 1922.gada 14.oktobra federālā likuma par telegrāfa un telefona sakariem 

38.panta 3.daļā vārdi "un kantonu"; 
j) no 1934.gada 2.oktobra federālā likuma par pasta sakariem 56.panta l.daļa; 

58.pants, ja tas attiecas uz pasta apmaksas zīmēm; 62.panta 1.daļas 4.rindkopa; 
63.pantā vārdi "un kantoni"; 

k) 1924.gada 19.dcccmbra federālais likums par sprāgstvielu un indīgu gāzu 
noziedzīgu izmantošanu; 

1) 1925.gada 30.septembra federālais likums par bērnu un sieviešu tirdzniecības 
sodāmību, kā arī pornogrāfisku izdevumu realizēšanu; 

m) 1931.gada 3.jūnija federālā likuma par monētu lietām 13.-18., 23.-25. un 

27.pants; 
n) federālā likuma par kriminālo jurisdikciju 9.panta 1. un 4.daļa, 19., 20., un 

21.pants, 27.panta 2.daļa, 71., 72., 260.', 261.panls, 262.panta 1. un 2.daļa, 263.panta 
1., 2. un 4.daļa, 327.-330., 335.-338. pants; 

o) 1935.gada 21.jūnija federālā lēmuma par konfederācijas drošības aizsardzību 

l.-7.pants. 

399.pants. Federālo tiesību izmaiņas 
Līdz ar šā likuma stāšanos likumīgā spēkā tālāk minētie federālo tiesību 

noteikumi tiek mainīti šādā veidā: 
a) 1892.gada22.janvāra federālā likuma par izsūtīšanu uz ārvalsti 3.panta 15.daļa 

tiek papildināta ar vārdiem: "Savešana, sieviešu un bērnu tirdzniecība, kam ir 
nodarbošanās raksturs"; 

b) 1905.gada 8.decembra federālā likuma par rīcību ar pārtikas produktiem un 
lietošanas priekšmetiem 39., 40. un 41.pantā brīvības atņemšana ir arests; 

c) (izslēgts); 
d) federālā likuma par kriminālo jurisdikciju 262.panta 3.daļa papildināta ar 

vārdiem: "Federālās tiesas apsūdzības palāta gadījumā, ja noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanā piedalījušies vairāki līdzdalībnieki, piekritību var noteikt savādāk nekā 
Šveices kriminālkodeksa 349.pantā"; 

c) federālā likuma par kriminālo jurisdikciju 263.panta 3.daļa papildināta ar 
vārdiem: "Federālās tiesas apsūdzības palāta vairāku noziedzīgu nodarījumu kopības 
gadījumā var noteikt piekritību savādāk, nekā Šveices kriminālkodeksa 350.pantā"; 
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400.pants. Kantona tiesību atcelšana 

Līdz ar šā likuma stāšanos likumīgā spēkā kantonu krimināltiesiskie noteikumi 
tiek atcelti. 

Tiek saglabāti kantonu krimināltiesiskie noteikumi par priekšmetiem, kas ar 
šo likumu tieši nodoti kantonu likumdošanai. 

400.bis pants. Pārejas noteikumi par privātās slepenās sfēras aizsardzību 
1. Katrs kantons nosaka īpašu tiesas institūciju uzraudzībai saskaņā ar 179.octies 

pantu. 
2. Pirmo triju gadu laikā pēc 179.octies panta stāšanās likumīgā spēkā kantonu 

kriminālvajāšanas institūcijas, ja ir federālā likuma par kriminālo jurisdikciju 
66.pantā minētie nosacījumi, var noteikt dienesta uzraudzību pār noteiktu personu 
pasta korespondenci, telefona sarunām un telegrāfa sakariem un izmantot kontroles 
tehniskos līdzekļus, ja kantona tiesības neparedz tiešus priekšrakstus šā likuma 
izpratnē. 

Kantona policijas direktors tāpat var noteikt tādus pasākumus, lai novērstu 
noziedzīgu rīcību, kas attaisno iejaukšanos, ja noteikti apstākļi liecina par tāda 
nodarījuma sagatavošanu. 

Kā tiesas institūcija, kas izdod atļauju, darbojas kantona apsūdzības kameras 
prezidents, bet, ja īpašas apsūdzības kameras nav, augstākās tiesas prezidents. 

Process tiek veikts saskaņā ar federālā likuma par kriminālo jurisdikciju 66.bis, 
66.ter pantu un 66.quater panta l.daļu. 

401.pants. Šā likuma stāšanās likumīgā spēkā 

Šis likums stājas spēkā 1942.gada 1 .janvārī. 
Kantoni līdz 1949.gada 31.decembrim iesniedz Bundcsrātei apstiprināšanai 

nepieciešamos noteikumus par spēkā stāšanos. Ja kantons nokavēs šo laiku, Bundes
räte, paziņojot par to federālajai sapulcei, kantona vietā uz laiku pieņem nepiecie
šamos noteikumus. 
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VISPĀRĪGĀ DAĻA 

Pirmā sadaļa 

Kr iminā l l ikums 

Pirmā nodaļa 
Darbības sfēra 

l.§ Nav soda bez likuma 

Nodarījums var tikt sodīts tikai tad, ja sodāmība bijusi ar likumu noteikta 
iepriekš. 

2.§ Darbības laiks 
(1) Sodu un tā papildu sekas nosaka likums, kas bijis spēkā nodarījuma 

izdarīšanas laikā. 
(2) Ja sankcija izmainās nodarījuma izdarīšanas laikā, tiek piemērots likums, 

kas bijis spēkā nodarījuma izdarīšanas pabeigšanas laikā. 
(3) Ja likums, kas bijis spēkā nodarījuma pabeigšanas laikā, tiek izmainīts pirms 

lēmuma pieņemšanas, tiek piemērots mīkstākais likums. 
(4) 'Likums, kura darbību ierobežo noteikti termiņi, jāpiemēro nodarījumiem, 

kas izdarīti tā darbības laikā, arī tad, kad tas zaudējis spēku. 2Šis noteikums nav 
spēkā, ja pašā likumā ir noteikts citādi. 

(5) Priekšmetu konfiskācijas, izņemšanas un iznīcināšanas gadījumā piemēro
jama atbilstoši l.-4.da|a. 

(6) Lēmums par labošanas un drošības līdzekļiem tiek pieņemts saskaņā ar 
likumu, kas bijis spēkā lēmuma pieņemšanas laikā, ja likums nenosaka citādi. 

3.§ Darbība federālajās Zemēs 

Vācijas krimināltiesības tiek piemērotas nodarījumiem, kas izdarīti valsts 
iekšienē. 

4.§ Darbība attiecībā uz nodarījumiem, kas izdarīti uz vācu jūras un 
gaisakuģiem 

Vācijas krimināltiesības ir spēkā neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas 
tiesībām attiecībā uz nodarījumiem, kas izdarīti uz jūras un gaisakuģiem, kuri tiesiski 
pārvietojas zem Vācijas Federatīvās Republikas karoga vai atpazīšanas zīmes. 

5.§ Nodarījumi, kas izdarīti ārvalstīs pret valsts iekšējiem tiesiskiem 
labumiem 

Vācijas krimināltiesības ir spēkā neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas 
tiesībām attiecībā uz šādiem nodarījumiem, kuri izdarīti ārvalstīs: 

1) agresīva kara sagatavošana (80.§); 
2) valsts nodevība (81-S3.§); 
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3) demokrātiskas tiesiskas valsts apdraudējums: 
a) S9.§, 90.a§ l.daļā un 90.b§ paredzētajos gadījumos, ja persona, kas izdarījusi 

nodarījumu, ir VFR pilsonis, un viņas dzīves un darbības pamats atrodas šā likuma 
darbības teritorijā, un 

b) gadījumos, kas paredzēti 90.§ un 90.a§ 2.dajā; 
4) valsts nodevība un valsts iekšējās drošības apdraudējums (94.-100.a§); 
5) sodāmi nodarījumi, kas vērsti pret valsts aizsardzības spējām: 
a) 109. un 109.e-109.g§ paredzētajos gadījumos; 
b) gadījumos, kas paredzēti I09.a, I09.g un 109.h§, ja persona, kas izdarījusi 

nodarījumu, ir VFR pilsonis, un viņas dzīves un darbības pamats atrodas šā likuma 
darbības teritorijā; 

6) vardarbīga cilvēka aizvešana un aizdomu izraisīšana par viņu politisku motīvu 
dēļ (234.a, 241.a§), ja nodarījums vērsts pret vācieti, kuram ir dzīvesvieta vai 
pastāvīgās uzturēšanās vieta savā valstī; 

6.a) bērna nolaupīšana 235.§ 2.daļas 3.punktā paredzētajā gadījumā, ja 
nodarījums vērsts pret personu, kurai ir dzīvesvieta vai pastāvīga uzturēšanās vieta 
Vācijas Federatīvajā Republikā (VFR); 

7) uzņēmuma vai firmas, kas atrodas šā likuma darbības teritorijā, firmas, kas 
tur atrodas, vai firmas, kas atrodas ārvalstī un ir atkarīga no firmas, kas atrodas šā 
likuma darbības teritorijā un veido ar viņu koncernu, ražošanas vai komerciālā 
noslēpuma pārkāpšana; 

8) sodāmi nodarījumi pret dzimuma pašnoteikšanos: 
a) 174.§ 1. un 3.daļā paredzētajos gadījumos, ja persona, kura izdarījusi 

nodarījumu, un persona, pret kuru tiek izdarīts nodarījums, tā izdarīšanas laikā ir 
vācieši un viņu dzīves un darbības pamats atrodas Vācijā; 

b) 176.-176.b un 182.§ paredzētajos gadījumos, ja persona, kura izdarījusi 
nodarījumu, ir vācietis; 

9) grūtniecības pārtraukšana (218.§), ja persona nodarījuma izdarīšanas laikā 
ir vācietis un viņas dzīves un darbošanās pamats atrodas šā likuma darbības teritorijā; 

10) viltus liecība bez zvēresta, viltus zvērests un citāds paziņojums, kas ir 
līdzvērtīgs zvērestam, procesā, kuru šā likuma darbības teritorijā realizē tiesa vai 
cita vācu iestāde, kura ir pilnvarota pieņemt zvērestu vai zvērestam līdzīgu 
paziņojumu; 

11) sodāmi nodarījumi pret apkārtējo vidi gadījumos, kas paredzēti 324., 326., 
330. un 330.a§, kuri tiek izdarīti vācu saimniekošanas ekskluzīvajā zonā, ja 
starptautiskā Konvencija par jūras aizsardzību nosaka to kā sodāmu nodarījumu 
kriminālvajāšanu; 

l l .a ) 328.§ 2.daļas 3 un 4.punktā, 4. un 5.daļā un sakarā ar 33().§ paredzētie 
sodāmie nodarījumi, ja persona to izdarīšanas laikā ir bijusi vācietis; 

12) nodarījumi, kurus izdarījusi vācu amatpersona vai persona, kura ir speciāli 
pilnvarota veikt publiskā dienesta pienākumus, atrodoties dienestā vai sakarā ar 
dienestu; 

13) nodarījumi, kurus izdarījis ārvalstnieks kā amatpersona vai persona, kura ir 
speciāli pilnvarota veikt publisko dienestu; 
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14) nodarījumi, kurus kāds izdarījis pret amatpersonu, personu, kura ir speciāli 
pilnvarota veikt publisko dienestu, vai VFR militārpersonu to dienesta laikā vai 
sakarā ar viņu dienestu; 

14.a) deputātu uzpirkšana (108.e§), ja persona nodarījuma laikā ir bijusi vācietis 
vai nodarījums izdarīts attiecībā pret vācieti; 

15) orgānu tirdzniecība (Likuma par transplantāciju 18.§),* ja persona 
nodarījuma izdarīšanas brīdī ir bijusi vācietis. 

6.§ Nodarījumi, kas izdarīti ārvalstīs pret tiesiskajiem labumiem, kurus 
aizsargā starptautiskās vienošanās 

Vācijas krimināltiesību darbība neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas 
tiesībām tiek attiecināta uz šādiem ārvalstīs izdarītiem nodarījumiem: 

1) izslēgts; 
2) ar kodolenerģiju, sprāgstošām vielām un jonizējošo starojumu saistīti 

noziegumi 307. un 308.§ l.-4.daļā, 309.§ 2.daļā un 310.§ paredzētajos gadījumos; 
3) gaisa un jūras satiksmes apdraudējums (316.c§); 
4) cilvēku tirdzniecība seksuālas ekspluatācijas nolūkā, cilvēku tirdzniecība darba 

spēka ekspluatācijas nolūkā (232.-233.a§); 
5) narkotisko vielu nelikumīga aprite; 
6) pornogrāfisko materiālu izplatīšana gadījumos, kas paredzēti 184.a un 184.b§ 

1 .-3. daļā, kā arī attiecībā uz 184.c§ 1.teikumu; 
7) naudas un vērtspapīru viltošana (146., 151. un 152.§), kredītkaršu ar garantijas 

funkciju un banku ciročeku viltošana (152.a§ 1 -4.daļa), kā arī to izgatavošana (149., 
151., 152.§ un 152.a§ 5.daļa); 

8) subsīdiju iegūšana viltus ceļā (264.§); 
9) nodarījumi, kuri pakļaujami kriminālvajāšanai, pamatojoties uz Vācijas 

Federatīvajai Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem, ja tie tiek izdarīti 
ārvalstīs.** 

7.§ Spēkā esamība citos gadījumos attiecībā uz nodarījumiem, kas izdarīti 
ārvalstīs 

(1) Vācijas krimināltiesības ir spēkā attiecībā uz nodarījumiem, kas izdarīti 
ārvalstī pret vācieti, ja nodarījums ir sodāms noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas 
vietā vai ja nodarījuma izdarīšanas vieta nav pakļauta nevienai krimināljurisdikcijai. 

(2) Attiecībā uz citiem nodarījumiem, kas izdarīti ārvalstī, Vācijas krimināl
tiesības ir spēkā, ja nodarījums ir sodāms tā izdarīšanas vietā vai ja nodarījuma 
izdarīšanas vieta nav pakļauta nevienai krimināljurisdikcijai, vai ja persona, kas 
izdarījusi nodarījumu, 

1) noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā bijusi vācietis vai kļuvusi par tādu 
pēc nodarījuma izdarīšanas, vai, 

* 1977.gada 5.novembra Likums par orgānu nodošanu, izņemšanu un pārstādīšanu 
(Likums par transplantāciju// Federālais Likumu Vēstnesis. I., 2631.lpp.). 

** Sakarā ar Vācijas krimināltiesību darbības sfēras paplašināšanos 324., 326., 330. un 
330.a§ paredzētajos gadījumos jāņem vērā 1995.gada 6.jūnija Likuma par 1982/1994 
Konvencijas par jūras tiesībām izpildīšanu 12.pants (BG13I. I, S.778)// Federālais 
Likumu Vēstnesis I., 778.lpp. 
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2) noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā bijusi ārvalstnieks un, lai ari Izdošanas 
likums pieļauj tās izdošanu, ņemot vērā nodarījuma veidu, viņa netiek izdota sakarā 
ar to, ka pieprasījums par izdošanu netiek iesniegts attiecīgā termiņā, vai tiek atteikts 
apmierināt pieprasījumu, vai ja tās izdošana nav izpildāma. 

8.§ Nodarījuma laiks 

'Nodarījums ir izdarīts tajā laikā, kurā izdarītājs vai līdzdalībnieks ir darbojies 
vai bezdarbības gadījumā tam vajadzējis darboties. 2Scku iestāšanās laikam nav 
nozīmes. 

9.§ Nodarījuma vieta 

(1) Nodarījums tiek izdarīts tajā vietā, kur persona, kas to izdarījusi, ir 
darbojusies vai bezdarbības gadījumā tai vajadzējis darboties, vai tā vieta, kurā 
iestājušās vai pēc personas, kas izdarījusi nodarījumu, ieskata vajadzēja iestāties 
sekām, kas attiecas uz šā nodarījuma sastāvu. 

(2) 'Uzkūdīšana vai atbalstīšana ir izdarīta gan nodarījuma izdarīšanas vietā, 
gan arī tajā vietā, kurā darbojies līdzdalībnieks vai bezdarbības gadījumā tam 
vajadzējis darboties, vai kurā, pēc viņa ieskata, vajadzējis tikt izdarītam nodarīju
mam. 2Ja līdzdalībnieks piedalījies nodarījuma izdarīšanā ārvalstī, darbojoties VFR 
teritorijā, uz šādu līdzdalību attiecināma vācu krimināltiesību darbība pat tādā 
gadījumā, ja šis nodarījums nav sodāms saskaņā ar nodarījuma izdarīšanas vietā 
spēkā esošajām tiesībām. 

10.§ īpašie priekšraksti jauniem cilvēkiem un pusaudžiem 

Attiecībā uz nodarījumiem, kurus izdarījuši jauni cilvēki un pusaudži, šis likums 
ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja Likums par tiesvedību nepilngadīgo lietās* neparedz 
citādi. 

Otrā nodaļa 
Terminu skaidrojums 

11.§ Personu un lietu jēdzieni 
(1) Šā likuma izpratnē 
1) radinieki 
ir šādas personas: 
a) taisnās līnijas radinieki un svainībā esošie, laulātais/ā, dzīvesbiedrs/e, 

saderinātais, ari Kopdzīves likuma izpratnē, brāļi un māsas, arī brāļu un māsu laulātie 
vai dzīvesbiedri, laulāto vai dzīvesbiedru brāļi un māsas, un pat arī tad, ja laulība, 
kas bijusi pamatā tādām attiecībām, vairs nepastāv, vai ja radniecība vai svainība 
jau izbeigusies, 

b) audžu vecāki un audžubērni; 
2) amatpersona: tas, kurš saskaņā ar Vācijas tiesībām 
a) ir valsts kalpotājs vai tiesnesis, 
b) atrodas citās publiski tiesiskās attiecībās sakarā ar amatu vai 
c) citādā veidā nozīmēts, lai iestādē vai citā organizācijā vai pēc to pilnvarojuma 

pildītu publiskās pārvaldes uzdevumus neatkarīgi no organizatoriskās formas, kāda 
izvēlēta šo uzdevumu realizēšanai; 

* V D R L i k u m u V ē s t n e s i s . 
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3) tiesnesis, 
kurš saskaņā ar Vācijas tiesībām ir profesionāls tiesnesis vai goda tiesnesis; 
4) speciāli valsts dienestam pilnvarota persona, kura, nebūdama amatpersona, 
a) izpilda valsts pārvaldes uzdevumus varas institūcijā vai jebkurā citā iestādē, 

vai 
b) sabiedrībā vai citā apvienībā, uzņēmumā vai firmā, kuras realizē valsts pārvaldes 

uzdevumus varas institūciju vai citu iestāžu vietā, strādā vai darbojas tā labā, un saskaņā 
ar likumu tai ir formāls pienākums godprātīgi veikt savus uzdevumus; 

5) prettiesisks nodarījums: 
tikai tāds, ar kuru tiek realizēts krimināllikumā paredzētais nodarījuma sastāvs; 
6) nodarījuma izdarīšana: 
tā mēģinājums un pilnīga izdarīšana; 
7) valsts institūcija: 
ari tiesa; 
8) līdzeklis: 
jebkurš labošanas un drošības līdzeklis, mantas konfiskācija, nodarījuma 

priekšmetu izņemšana, nodarījuma rīku un apgrozībā aizliegtu lietu padarīšana 
par nederīgām; 

9) atlīdzināšana: 
jebkāda atlīdzība, kas izpaužas materiāla labuma saņemšanā. 
(2) Tīšs nodarījums šā likuma izpratnē ir arī gadījumā, ja tas veido likumā 

paredzētā nodarījuma sastāvu, kas attiecībā pret darbību paredz nodomu, bet 
attiecībā pret tās izraisītajām īpašajām sekām pieļauj arī neuzmanību. 

(3) Rakstveida materiāliem tiek pielīdzināti skaņu ieraksti, kinofilmas, informā
cijas nesēji, ilustrācijas un citi attēli atbilstoši priekšrakstiem, kuri norāda uz šo 
rindkopu. 

12.§ Noziegumi un kriminālpārkāpumi 
(1) Noziegumi ir prettiesiski nodarījumi, par kuru izdarīšanu kā minimālais 

sods paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no viena gada un vairāk. 
(2) Kriminālpārkāpumi ir prettiesiski nodarījumi, par kuru izdarīšanu minimālais 

sods ir brīvības atņemšana uz īsāku laiku vai naudas sods. 
(3) Vispārīgās daļas priekšrakstos paredzētie pastiprinošie vai mīkstinošie 

apstākļi, kas noteikti īpaši smagiem vai mazāk smagiem gadījumiem, klasificējot 
nodarījumus netiek ņemti vērā. 

Otrā sadaļa 
Nodarī jums 

Pirmā nodaļa 
Sodāmības pamats 

13.§ Nodarījuma izdarīšana ar bezdarbību 
(1) Kurš, pieļaujot bezdarbību, izraisa sekas, kas attiecas uz krimināllikumā 

paredzētā nodarījuma sastāvu, ir sodāms saskaņā ar šo likumu tikai tad, ja viņam 
juridiski bija pienākums nepieļaut seku iestāšanos, un ja bezdarbība atbilst likumā 
paredzētam nodarījuma sastāvam, kuru realizē ar darbību. 

(2) Sods var tikt mīkstināts saskaņā ar 49.§ 1 .daļu. 
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14.§ Darbības par citu 

(1) Ja kāds darbojas 

1) kā juridiskas personas pilnvarota institūcija vai šādas institūcijas loceklis, 
2) kā tirdznieciskās sabiedrības pilnvarotais loceklis vai 
3) kā cita likumīgais pārstāvis, 
likums, saskaņā ar kuru sodāmība pamatojas uz īpašām personas īpašībām, 

attiecībām vai apstākļiem (īpašas personīgas pazīmes), tiek piemērots arī pārstāvim, 
pat ja šīs pazīmes nepiemīt viņam, bet gan viņa pārstāvamajam. 

(2) 'Ja uzņēmuma īpašnieks vai uz to pilnvarota persona kādam 
1) uzdevuši pilnīgu vai daļēju uzņēmuma pārvaldi, vai 
2) precīzi izteiktā formā uzdevuši, uzņemoties personīgo atbildību, pildīt 

uzņēmuma vadītāja kompetencē ietilpstošos pienākumus, 
un ja šī persona darbojas uz šāda uzdevuma pamata, likums, saskaņā ar kuru 

personas īpašās pazīmes ir pamats sodāmībai, ir piemērojams arī personai, kura 
šādu uzdevumu pieņēmusi, pat ja viņai šādas pazīmes nepiemīt, bet piemīt 
uzņēmuma vadītājam. TJzņēmumam 1.teikuma izpratnē tiek pielīdzināta firma. 
3Ja kāds saskaņā ar attiecīgo uzdevumu darbojas tādas instances interesēs, kura 
realizē publiskās pārvaldes uzdevumus, uz viņu attiecināms 1.teikums. 

(3) 1. un 2.daļa piemērojama arī tad, ja tiesiskā darbība, kurai vajadzēja pamatot 
pārstāvniecības pilnvarojumu vai uzdevuma došanu, ir spēkā neesoša. 

15.§ Tīša un neuzmanīga darbība 

Sodāma tikai tīša darbība, ja likums tieši neparedz sodu par neuzmanīgu darbību. 

16.§ Kļūda nodarījuma faktiskajos apstākļos 

(1) 'Kurš, izdarot nodarījumu, nezina par apstākļiem, kas attiecas uz likumā 
paredzēto nodarījuma sastāvu, tas nedarbojas tīši. 2Sodāmība par nodarījumu, kas 
izdarīts aiz neuzmanības, paliek bez izmaiņām. 

(2) Kurš, izdarot nodarījumu, kļūdaini uztver apstākļus kā tādus, kuri attiektos 
uz nodarījuma sastāvu, ko paredz mīkstāks likums, var tikt sodīts par tīšu nodarījumu 
tikai saskaņā ar mīkstāko likumu. 

17.§ Kļūda aizliegumā 

'Ja personai, kura izdara nodarījumu, nav izpratnes par to, ka viņa rīkojas 
prettiesiski, tā rīkojas bez vainas, ja viņa nevarēja izvairīties no tādas kļūdas. 2Ja per
sona varēja izvairīties no tādas kļūdas, sods saskaņā ar 49.§ 2.daļu var tikt mīkstināts. 

18.§ Bargāks sods, ja ir īpašas nodarījuma sekas 

Ja par kādām īpašām nodarījuma sekām likums paredz bargāku sodu, tas attiecas 
uz izdarītāju vai līdzdalībnieku tikai tādā gadījumā, ja viņiem attiecībā pret šīm 
sekām tiek inkriminēta vismaz neuzmanība. 

19.§ Bērna nepieskaitāmība 

Nepieskaitāms ir tas, kurš, izdarot nodarījumu, vēl nav sasniedzis četrpadsmit 
gadu vecumu. 
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20.§ Nepieskaitāmība sakarā ar psihiskajiem traucējumiem 

Bez vainas darbojas tas, kurš, izdarot nodarījumu, slimīga psihiska traucējuma, 
dziļa apziņas traucējuma, plānprātības vai citu smagu psihisku noviržu dēļ nespēj 
apzināties sava nodarījuma prettiesiskumu vai rīkoties saskaņā ar šādu apzināšanos. 

21.§ Ierobežota pieskaitāmība 
Ja personas spēja apzināties sava nodarījuma prettiesiskumu vai rīkoties saskaņā 

ar šādu apzināšanos ir būtiski samazināta sakarā ar vienu no 20.§ minētajam 
cēloņiem, sods var tikt mīkstināts saskaņā ar 49.§ l.daļu. 

Otrā nodaļa 
Mēģinājums 

22.§ Jēdziena definīcija 

Sodāma nodarījuma mēģinājumu izdara tas, kurš atbilstoši savam priekšstatam 

par nodarījumu tieši uzsāk nodarījuma sastāva realizēšanu. 

23.§ Mēģinājuma sodāmība 

(1) Nozieguma mēģinājums sodāms vienmēr, kriminālpārkāpuma mēģinājums 

sodāms tikai tad, ja to tieši paredz likums. 
(2) Mēģinājums var tikt sodīts mīkstāk nekā pabeigts nodarījums (49.§ 1 .daļa). 
(3) Ja persona acīmredzamas neizpratnes dēļ neapzinās, ka mēģinājums objekta 

veida dēļ, pret kuru ir vērsts apdraudējums, vai līdzekļa dēļ, ar kura palīdzību būtu 
jārealizē nodarījums, vispār nevarēja novest nodarījumu līdz beigām, tiesa var 
atteikties no soda vai pēc sava ieskata mīkstināt sodu (49.§ 2.daļa). 

24.§ Labprātīga atteikšanās 
(1) 'Par mēģinājumu netiek sodīts tas, kurš labprātīgi atsakās no tālākas 

nodarījuma realizēšanas vai rada šķēršļus tā novešanai līdz galam. 2Ja nodarījums 
tiek pabeigts arī bez personas, kas atteikusies, atbalsta, viņa nav sodāmajā labprātīgi 
un uzstājīgi likusi šķēršļus tā pabeigšanai. 

(2) 'Ja nodarījumā piedalās vairākas personas, nav sodāms tas, kurš labprātīgi 
liek šķēršļus tā realizēšanai. -Taču, lai viņu nesodītu, nepieciešamas viņa labprātīgas 
un nopietnas pūles, lai novērstu nodarījuma izdarīšanu līdz galam, ja nodarījums 
nav pabeigts bez viņa piedalīšanās vai tiek pabeigts neatkarīgi no viņa iepriekšējā 
atbalsta. 

Trešā nodaļa 
Izdarīšana un līdzdalība 

25.§ Izdarīšana 
(1) Kā izdarītājs tiek sodīts tas, kurš izdara noziedzīgo nodarījumu pats, vai 

izmantojot citu personu. 
(2) Ja noziedzīgo nodarījumu kopīgi izdara vairākas personas, katrs liek sodīts 

kā līdzizdarītājs. 

26.§ Uzkūdīšana 
Tāpat kā izdarītājs tiek sodīts uzkūdītājs, kurš tīši uzkūda citu personu tīši izdarīt 

prettiesisku nodarījumu. 
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27.§ Atbalstīšana 

(1) Kā atbalstītājs tiek sodīts tas, kurš tīši atbalsta citu personu tīša prettiesiska 
nodarījuma izdarīšanā. 

(2) 'Sodu atbalstītājam nosaka izdarītājam paredzētā sankcija. 2Tas ir mīkstināms 
saskaņā ar 49.§ l.daļu. 

28.§ īpašas personīgas pazīmes 

(1) Ja uz personību attiecināmās īpašās pazīmes (14.§ l.daļa), kuras pamato 
nodarījumu izdarījušās personas sodāmību, nepiemīt uzkūdītājam vai atbalstītājam, 
sodu viņam var mīkstināt saskaņā ar 49.§ l.daļu. 

(2) Ja likums nosaka, ka īpašas personīgas pazīmes pastiprina, mīkstina sodu 
vai izslēdz to, šis nosacījums attiecas tikai uz to izdarītāju vai dalībnieku, kuram šīs 
pazīmes piemīt. 

29.§ Līdzdalībnieka patstāvīga sodāmība 

Katrs līdzdalībnieks tiek sodīts atbilstoši savai vainai neatkarīgi no citu personu 
vainas. 

30.§ Līdzdalības mēģinājums 

(1) 'Kurš mēģina pamudināt citu personu izdarīt noziegumu vai uzkūda viņu uz 
tā izdarīšanu, tiek sodīts saskaņā ar nosacījumiem par nozieguma mēģinājumu. 
2Taču sods var tikt mīkstināts saskaņā ar 49.§ l.daļu. ''Atbilstoši piemērojama 23 § 
3.daļa. 

(2) lāpāt tiek sodīts tas, kurš pauž gatavību izdarīt noziedzīgu nodarījumu, 
kurš pieņem citas personas piedāvājumu vai kurš vienojas ar citu personu par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai par uzkūdīšanu uz tā izdarīšanu. 

31.§ Labprātīga atteikšanās no līdzdalības mēģinājuma 

(1) Saskaņā ar 30.§ netiek sodīts tas, kurš labprātīgi 
1) atsakās no mēģinājuma pamudināt citu izdarīt noziegumu un novērš esošās 

briesmas, ka cita persona izdarīs noziegumu; 
2) atsakās no sava nodoma pēc tam, kad jau piekritis nozieguma izdarīšanai, 

vai 

3) novērš noziegumu pēc tam, kad viņš vienojies par tā izdarīšanu vai pieņēmis 
citas personas piedāvājumu izdarīt nodarījumu. 

(2) Ja nodarījums paliek nepabeigts neatkarīgi no personas, kura atteikusies 
no tā izdarīšanas, vai tas tiek izdarīts neatkarīgi no viņas iepriekšējām darbībām, 
tad, lai viņu nesodītu, pietiek ar šīs personas labprātīgām un neatlaidīgām pūlēm šā 
nodarījuma novēršanai. 
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Ceturtā nodaļa 
Nepieciešamā aizstāvēšanās un galējā nepieciešamība 

32.§* Nepieciešamā aizstāvēšanās 
(1) Kurš izdara nodarījumu, ko izraisījusi nepieciešamā aizstāvēšanās, nerīkojas 

prettiesiski. 
(2) Nepieciešamā aizstāvēšanās ir aizstāvēšanās, kāda nepieciešama, lai atvairītu 

notiekošu prettiesisku uzbrukumu sev vai citam. 

33.§ Nepieciešamās aizstāvēšanās robežu pārkāpšana 

Ja persona, kura izdara nodarījumu, pārkāpj nepieciešamās aizstāvēšanās 

robežas apmulsuma, baiļu vai izbīļa dēļ, viņa netiek sodīta. 

34.§ Tiesiska galēja nepieciešamība 
'Kurš izdara nodarījumu sakarā ar esošu, citādā veidā nenovēršamu bīstamību 

dzīvībai, veselībai, brīvībai, godam, īpašumam vai citam tiesiskam labumam, lai 
novērstu briesmas sev vai citai personai, nerīkojas prettiesiski, ja, novērtējot 
pretstatītās intereses, proti, attiecīgos tiesiskos labumus un tiem draudošo briesmu 
pakāpi, aizstāvamā interese būtiski pārsniedz aizskarto interesi. 2Taču šis nosacījums 
piemērojams tikai gadījumā, ja nodarījums ir samērīgs līdzeklis briesmu novēršanai. 

35.§ Attaisnojama galējā nepieciešamība 
(1) 'Kurš sakarā ar esošām, citādā veidā nenovēršamām briesmām dzīvībai, 

veselībai vai brīvībai, izdara prettiesisku nodarījumu, lai novērstu briesmas sev, 
radiniekiem vai citai viņam tuvai personai, rīkojas bez vainas. 2Šis nosacījums netiek 
piemērots, ja no personas, kura izdarījusi nodarījumu, spriežot pēc apstākļiem, 
varēja prasīt nepieļaut šīs briesmas, it īpaši tāpēc, ka viņa pati izprovocējusi briesmu 
cēloni vai tāpēc, ka atradusies īpašās tiesiskās attiecībās, taču sods var tikt mīkstināts 

* Pie tam jāņem vērā 1950.gada 4.novembra Konvencijas par cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzību 2. un 13.pants//BGBI, 1952. II., 686.lpp., kura, apveltīta ar 
likuma spēku, saskaņā ar 1952.gada 7.augusta likumu (I3GBI. II, 685., 953.lpp.) 
stājusies likumīgā spēkā VFR Pamatlikuma telpiskās darbības sfērā. 
Konvencijas 2. un 13.pants nosaka: 
"2.pants. Tiesības uz dzīvību 

(1) Katra cilvēka tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Nevienam nedrīkst tīši atņemt 
dzīvību, kā tikai izpildot nāves sodu, kuru tiesa piespriedusi par noziegu-mu, par 
kuru likumā paredzēts nāves sods. 
(2) Dzīvības atņemšana netiek uzskatīta kā šā panta pārkāpšana, ja tas tiek izdarīts 
spēka pielietošanas rezultātā, kas ir bijis absolūti nepieciešams šajā gadījumā, lai 
a) aizstāvētu personu no prettiesiskas vardarbības; 
b) veiktu tiesisku personas arestu vai novērstu tiesiski aizturētas personas bēgšanu; 

c) tiesiski apspiestu dumpi vai sacelšanos. 
13.pants. Tiesības uz iedarbīgas sūdzības iesniegšanu 
Katram, kura šajā Konvencijā minētās tiesības un brīvības likušas pārkāptas, ir tiesības 
iesniegt sūdzību, kas izlemjama instancēm valsts iekšienē, pat ja to pārkāpšanu 
izdarījušas personas, kas darbojušās oficiālā statusā". 
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saskaņā ar 49.§ 1.daļu, ja personai, kura izdarījusi nodarījumu, nebija pienākums 
pakļaut sevi briesmām, ņemot vērā tās īpašas tiesiskās attiecības. 

(2) Ja persona, izdarot nodarījumu, nepareizi saprot apstākļus, kuri izslēgtu 
viņas vainu saskaņā ar l.daļu, viņa tiek sodīta tikai tad, ja varējusi izvairīties no 
kļūdas.2Saskaņā ar 49.§ l.daļu sods var tikt mīkstināts. 

Piektā nodaļa 
Parlamentāro izteicienu un paziņojumu nesodāmība 

36.§ Parlamentārie izteicieni 

'VFR parlamenta, federālās sapulces vai federālās Zemes likumdošanas 
institūcijas locekļi nekādā laikā nevar tikt saukti pie atbildības ārpus šīs institūcijas 
par savu balsošanu vai izteicieniem, kurus viņi izdarījuši šajā institūcijā vai kādā no tā 
komitejām. 2Sis noteikums netiek attiecināts uz apzināti nepatiesiem apvainojumiem. 

37.§ Parlamentārie ziņojumi 

Paliesi ziņojumi 36.§ minēto institūciju vai to komiteju publiskās sēdēs neizraisa 
nekādu atbildību. 

Trešā sadaļa 
Nodarījuma juridiskās sekas 

Pirmā nodaļa 
Sods 

Brīvības atņemšana 

38.§ Brīvības atņemšanas ilgums 

(1) Brīvības atņemšana - uz laiku, ja likums neparedz brīvības atņemšanu uz 
mūžu. 

(2) Maksimālais brīvības atņemšanas laiks - piecpadsmit gadi, minimālais laiks 
- viens mēnesis. 

39.§ Brīvības atņemšanas ilguma aprēķināšana 

Brīvības atņemšanu uz laiku, mazāku par vienu gadu, nosaka pilnās nedēļās un 
mēnešos, brīvības atņemšanu uz ilgāku laiku - pilnos mēnešos un gados. 

Naudas sods 

40.§ Naudas soda noteikšana dienas likmēs 

(1) 'Naudas sodu nosaka dienas likmēs. 2Tas nosakāms minimums piecu un, ja 
likums neparedz citādi, maksimums trīssimt sešdesmit pilnu dienas likmju apmērā. 

(2) 'Dienas likmes apmēru tiesa nosaka, ņemot vērā personas, kura izdarījusi 
nodarījumu, personisko un materiālo stāvokli. 2Pic tam tiesa parasti vadās no tīrā 
ienākuma, kāds personai ir vai kāds varētu būt vidēji dienā. 'Dienas likme tiek 
noteikta kā minimums divas, maksimums desmit tūkstoši vācu marku. 

(3) Nosakot dienas likmi, var ņemt vērā personas ienākumus, viņas mantu un 
citus eksistences līdzekļus. 

(4) Nolēmumā tiek norādīts dienas likmju skaits un apmērs. 
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41.§ Naudas sods līdz ar brīvības atņemšanu 
'Ja persona ir iedzīvojusies vai centusies iedzīvoties nodarījumu izdarīšanas 

rezultātā, līdz ar brīvības atņemšanu viņai var tikt noteikts naudas sods, kas likumā 
nav paredzēts vai paredzēts alternatīvi, ja tas pieļaujams, ņemot vērā nodarījumu 
izdarījušās personas personiskos un materiālos apstākļus. 2Šis nosacījums nav 
piemērojams, ja tiesa saskaņā ar 43.a§ taisa nolēmumu par mantiska rakstura sodu. 

42.§ Maksājuma atvieglošana 
'Ja notiesātais nav spējīgs nekavējoties nomaksāt naudas sodu sakarā ar saviem 

personiskajiem vai materiālajiem apstākļiem, tiesa nosaka viņam nomaksas termiņu 
vai ļauj nomaksāt naudas sodu noteiktās daļās. 2Pic tam tiesa var noteikt, ka 
atvieglojums nomaksāt naudas sodu pa daļām zaudē savu spēku, ja notiesātais 
nesavlaicīgi nomaksā maksājuma daļu. 

43.§ Naudas soda aizstāšana ar brīvības atņemšanu 
'Nenomaksātā naudas soda vietā tiek piemērota brīvības atņemšana. 2Vienai 

dienas likmei atbilst viena brīvības atņemšanas diena. 3Minimālais laiks, aizstājot 
naudas sodu ar brīvības atņemšanu, ir viena diena. 

Papildsods 

44.§ Aizliegums vadīt transportlīdzekļus 

(l) 'Ja kāds par sodāmu nodarījumu, kuru viņš ir izdarījis, vadot transportlīdzekli 
vai sakarā ar transportlīdzekļa vadīšanu, vai pārkāpjot autotransporta līdzekļa 
vadītāja pienākumus, ir notiesāts ar brīvības atņemšanu vai ar naudas sodu, tiesa 
var aizliegt viņam uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem vadīt jebkuru vai 
noteikta veida autotransporta līdzekli kustības pa ielām apstākļos. 2Aizliegums vadīt 
autotransporta līdzekli parasti liek noteikts tad, ja, notiesājot 315.c§ 1 .daļas 1.punkta 
"a" apakšpunktā vai 316.§ paredzētajos gadījumos, tiek izņemta vadītāja apliecība 
par tiesībām vadīt autotransporta līdzekli. 

(2) 'Aizliegums vadīt transportlīdzekli darbojas no brīža, kad spriedums stājies 
likumīgā spēkā. 2Visā aizlieguma laikā vadīt autotransporta līdzekli izņemtās 
nacionālās un starptautiskās vadītāja apliecības oficiāli glabājas vienā no vācu 
iestādēm. 3Šis noteikums ir spēkā arī tajā gadījumā, ja vadītāja apliecības izdevušas 
valsts - Eiropas Savienības dalībnieces vai citas valsts - Līguma par Eiropas 
ekonomisko telpu dalībvalsts institūcijas, ja tiesību īpašnieka pastāvīgā dzīvesvieta 
ir VFR. 4Citās ārvalstu vadītāju apliecībās tiek izdarīta atzīme par aizliegumu vadīt 
autotransporta līdzekli. 

(3) 'Ja vadītāja apliecībai nepieciešama dienesta glabāšana vai ārvalsts vadītāja 
apliecībā nepieciešams izdarīt atzīmi par aizliegumu vadīt autotransporta līdzekli, 
aizlieguma laiku sāk skaitīt tikai no tās dienas, kad šāda atzīme ir izdarīta. 
2Aizlicguma vadīt autotransporta līdzekli laikā netiek ieskaitīts laiks, kurā 
nodarījumu izdarījusī persona atradusies iestādē, kurā viņa tikusi ievietota pēc varas 
institūcijas rīkojuma. 
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Papildu sekas 

45.§ Tiesību ieņemt amatus, tiesību tikt ievēlētam un vēlēšanas tiesību 
atņemšana 

(1) Ja kāds sakarā ar nozieguma izdarīšanu tiek sodīts ar brīvības atņemšanu 
uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, viņam tiek atņemta tiesiskā spēja piecu gadu 
laikā ieņemt publiskus amatus un iegūt tiesības, kas izriet no publiskajām vēlēšanām. 

(2) Tiesa var atņemt notiesātajam uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem l.da]ā 
minētās tiesiskās spējas, ja likums to īpaši paredz. 

(3) Zaudējot tiesisko spēju ieņemt publiskos amatus, notiesātais vienlaikus zaudē 
attiecīgo tiesisko statusu un tiesības, kuras viņam bija. 

(4) Zaudējot tiesisko spēju iegūt tiesības, kas izriet no publiskajām vēlēšanām, 
notiesātais vienlaikus zaudē attiecīgo tiesisko statusu un tiesības, kuras viņam bija, 
ja likums nenosaka ko citu. 

(5) Tiesa var atņemt notiesātajam uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem tiesības 
publiski vēlēt vai balsot, ja likums to īpaši paredz. 

45.ā§ Tiesiskās spējas un tiesību atņemšanas iestāšanās un aprēķināšana 

(1) Tiesisko spēju, tiesiskā statusa un tiesību atņemšana darbojas ar brīdi, kad 
spriedums stājies likumīgā spēkā. 

(2) 'Tiesiskās spējas vai tiesību zaudēšana tiek skaitīta no dienas, kad izciests 
brīvības atņemšanas sods, iestājies noilgums vai persona atbrīvota no soda. 2Ja bez 
brīvības atņemšanas bija noteikts labošanas un drošības līdzeklis, kas saistīts ar 
izolāciju, termiņš tiek skaitīts tikai no tās dienas, kad šis līdzeklis ticis izpildīts. 

(3) Ja soda, atlikušās soda daļas vai labošanas un drošības līdzekļa izpildīšana 
tikusi nosacīti atlikta vai atlikta apžēlošanas kārtībā, termiņā tiek ieskaitīts pārbaudes 
laiks, ja pēc tā beigām sods vai soda daļa skaitās izciesta vai līdzeklis izpildīts. 

45.b§ Tiesisko spēju un tiesību atjaunošana 

(1) Tiesa saskaņā ar 45.§ 1... un 2. daļu var atjaunot zaudētās tiesiskās spējas un 
saskaņā ar 45.§ 5.daļu zaudētās tiesības, ja 

0 pagājusi puse no tiesību un tiesisko spēju atņemšanas laika un 
2) var gaidīt, ka turpmāk notiesātais vairāk neizdarīs tīšus sodāmus nodarījumus. 
(2) Termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad notiesātais turēts iestādē saskaņā ar 

varas institūciju rīkojumu. 

Otrā nodaļa 
Soda noteikšana 

46.§ Soda noteikšanas pamati 

(1) "Soda noteikšanas pamats ir nodarījumu izdarījušās personas vaina. 2Tick 
ņemta vērā ietekme uz personas turpmāko dzīvi sabiedrībā, kas gaidāma soda 
piemērošanas rezultātā. 

(2) 'Nosakot sodu, tiesa apsver apstākļus, kuri liecina par labu personai, kas 
izdarījusi nodarījumu, un pret viņu. 2Pie tam īpaši tiek ņemti vērā: 

nodarījumu izdarījušās personas virzošie motīvi un mērķi, 
domāšanas veids, kas izriet no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas un tā 

izdarīšanā parādītā griba, 
pienākumu pārkāpšanas pakāpe, 
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nodarījuma izdarīšanas veids un vainīgās sekas, 
likumpārkāpēja iepriekšējā dzīve, viņa personiskie un materiālie apstākļi, kā 

arī 
viņa uzvedība pēc nodarījuma izdarīšanas, īpaši viņa pūles atlīdzināt nodarīto 

kaitējumu un panākt vienošanos ar cietušo. 
(3) Netiek ņemti vērā apstākļi, kuri jau ir likumā paredzētā nodarījuma sastāva 

pazīmes. 
46.a§ Personas, kas izdarījusi nodarījumu, un cietušā vienošanās. 

Kaitējuma atlīdzināšana 
Ja persona, kura izdarījusi sodāmu nodarījumu, 
1) cenšoties panākt vienošanos ar cietušo, atlīdzinājusi pilnīgi ar savu nodarījumu 

nodarīto kaitējumu vai ievērojamu kaitējuma daļu, vai nopietni cenšas atlīdzināt 
kaitējumu, vai 

2) gadījumā, ja zaudējuma atlīdzināšana prasījusi no viņas ievērojamus personī
gus ieguldījumus vai personīgu atteikšanos no kaut kā, un viņa atlīdzinājusi 
zaudējumus pilnībā vai lielāko to daļu, tiesa saskaņā ar 49.§ l.daļu var mīkstināt 
sodu vai atteikties no tā, ja nav paredzēts bargāks sods, nekā brīvības atņemšana uz 
laiku līdz vienam gadam vai naudas sods līdz 360 dienas likmēm. 

47.§ īslaicīga brīvības atņemšana tikai izņēmuma gadījumos 
(1) Brīvības atņemšanu uz laiku, mazāku par sešiem mēnešiem, tiesa nosaka 

tikai tādā gadījumā, ja ir īpaši apstākļi, kas piemīt nodarījumam vai likumpārkāpēja 
personībai, padara par neizbēgamu brīvības atņemšanas soda noteikšanu, lai 
iedarbotos uz personu vai aizsargātu tiesisko kārtību. 

(2) 'Ja likums neparedz naudas sodu un neparedz brīvības atņemšanas sodu uz 
sešiem mēnešiem un ilgāk, tiesa nosaka naudas sodu, ja saskaņā ar l.daļu nav obligāts 
brīvības atņemšanas sods. 2Ja likums paredz paaugstinātu brīvības atņemšanas soda 
robežu, minimālais naudas sods pirmajā teikumā paredzētajos gadījumos tiek 
noteikts atbilstoši paredzētajai brīvības atņemšanas soda minimālajai robežai; 30 
dienas likmes šajā gadījumā atbilst vienam brīvības atņemšanas mēnesim. 

48. § (Izslēgts) 

49.§ Likumā paredzētie īpašie mīkstinošie apstākļi 
(1) Ja saskaņā ar šo priekšrakstu tiek paredzēta vai pieļauta mīkstināšana, 

attiecībā uz soda mīkstināšanu ir spēkā tālāk minētais: 
1) brīvības atņemšana uz mūžu tiek aizstāta ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne 

mazāku par trim gadiem, 
2) 'ja brīvības atņemšana noteikta uz laiku, sods var tikt noteikts maksimums 

līdz trim ceturtdaļām no paredzētā maksimālā laika. 2Nosakot naudas sodu, ir spēkā 
tas pats attiecībā uz maksimālo dienas likmju summu, 

3) paaugstinātais brīvības atņemšanas soda minimālais laiks tiek samazināts 
gadījumā, ja minimālais laiks ir, sākot no desmit vai pieciem gadiem - līdz diviem 

gadiem, 
gadījumā, ja minimālais laiks ir, sākot no trim vai no diviem gadiem - līdz sešiem 

mēnešiem, 
gadījumā, ja minimālais laiks ir, sākot no viena gada - līdz trim mēnešiem, 
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pārējos gadījumos - līdz likumā paredzētajam minimālajam laikam. 
(2) Ja tiesa saskaņā ar likumu, kurš atsaucas uz šo noteikumu, var mīkstināt 

sodu pēc sava ieskata, tā var samazināt to līdz likumā paredzētajam noteiktā soda 
minimālajam laikam vai brīvības atņemšanas sodu aizstāt ar naudas sodu. 

50.§ Sodu mīkstinošo apstākļu kopums 

Apstāklis, kurš pats par sevi vai kopībā ar citiem apstākļiem ir pamats mazāk 
bīstama gadījuma atzīšanai un kurš vienlaikus ir ar likumu atzīts par īpašu, kā 
mīkstinošs apstāklis saskaņā ar 49.§ var tikt atzīts tikai vienu reizi. 

51.§ Ieskaitīšana 

(1) 'Ja vainīgais par nodarījumu, kas bijis vai ir tiesas izskatīšanas priekšmets, 
ticis pakļauts iepriekšējam apcietinājumam vai cita veida izolācijai, tas tiek ieskaitīts 
brīvības atņemšanas soda laikā vai naudas soda summā. 2Taču tiesa var nolemt, ka 
pilnīga vai daļēja ieskaitīšana netiek veiktajā tā nav attaisnota, ņemot vērā notiesātā 
uzvedību pēc nodarījuma izdarīšanas. 

(2) Ja likumīgā spēkā stājies sods vēlākā tiesas lietvedībā tiek aizstāts ar citu 
sodu, lajā tiek ieskaitīts agrākais sods Ja tas nav izpildīts vai izciests pēc ieskaitīšanas. 

(3) 'Ja notiesātais ticis pakļauts sodam par lo pašu nodarījumu ārvalstī, nosakot 
jaunu sodu, liek ieskaitīts sods, kurš ir izciests ārvalstī, ja tas ir izpildīts vai izciests. 
2 Uz citiem brīvības atņemšanas gadījumiem, kas izciesti ārvalstī, attiecināma attiecīgi 
l.daļa. 

(4) 'Ieskaitot naudas sodu, viena brīvības atņemšanas diena atbilst vienai dienas 
likmei. 2Ja tiek ieskaitīts sods, ar izolāciju saistīts labošanas un drošības līdzeklis, 
kas izciests ārvalstī, tiesa nosaka ieskaitīšanas apmēru pēc sava ieskata. 

(5) 'Ja tiek ieskaitīts atļaujas vadīt transportlīdzekli iepriekšējas izņemšanas 
laiks (Kriminālprocesa kodeksa l l l .a§) , lai nodrošinātu aizliegumu vadīt auto-
transportlīdzekli saskaņā ar 44.§, attiecīgi ir spēkā l.daļa. 2Šajā gadījumā atļaujas 
vadīt autotransportlīdzekli iepriekšējai izņemšanai tiek pielīdzināta vadītāja 
apliecības nodošana glabāšanā, glabāšana vai tās izņemšana (Kriminālprocesa 
kodeksa 94.§). 

Trešā nodaļa 

Soda noteikšana vairāku noziedzīgu nodarījumu gadījumā 

52.§ Vienots nodarījums 
(1) Ja viens un tas pats nodarījums pārkāpj vairākus krimināllikumus vai vienu 

un to pašu likumu vairākkārt, tiek noteikts tikai viens sods. 
(2) 'Ja pārkāpti vairāki krimināllikumi, sods tiek noteikts saskaņā ar to likumu, 

kurš paredz bargāko sodu. 2Tas nedrīkst būt mīkstāks, nekā to pieļauj pārējie likumi. 
(3) Ja ir 41.§ paredzētie nosacījumi, tiesa līdz ar brīvības atņemšanas sodu var 

atsevišķi pieņemt lēmumu par naudas soda noteikšanu. 
(4) 'Ja viens no piemērojamiem likumiem pieļauj sodu mantiskā naudas soda 

veidā, tiesa atsevišķi var pieņemt lēmumu par tā noteikšanu līdz ar ieslodzījumu 
cietumā uz mūžu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par diviem gadiem. 
2Pārējos gadījumos var un vajag noteikt papildsodus, papildu sekas un labošanas 
un drošības līdzekļus (11.§ 1.daļas 8.punkts), ja to paredz vai pieļauj viens no 
piemērojamiem likumiem. 
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53.§ Nodarījumu kopība 
(1) Ja kāds izdarījis vairākus sodāmus nodarījumus, par kuriem vienlaikus tiek 

taisīts spriedums, kā rezultātā tiek noteikti vairāki sodi brīvības atņemšanas veidā 
vai vairāki naudas sodi, tiek noteikts sods pēc kopības. 

(2) 'Ja sods ir brīvības atņemšana uz laiku un naudas sods, tiek noteikts sods 
pēc kopības. 2Taču tiesa var pieņemt atsevišķu lēmumu par sodīšanu ar naudas 
sodu; ja šādos gadījumos naudas sods tiek noteikts par vairāku nodarījumu 
izdarīšanu, tiesa pieņem lēmumu par kopējo naudas soda summu. 

(3) 'Ja nodarījumu izdarījusī persona, pārkāpjot likumu, saskaņā ar kuru tiek 
piemērots 43.a§, vai 52.§ 4.daļas gadījumā par katru atsevišķu nodarījumu sodāma 
ar brīvības atņemšanu uz mūžu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par diviem 
gadiem, tiesa līdz ar sodu kopību, kas izriet no 1. vai 2.daļas, var pieņemt atsevišķu 
lēmumu par mantiska naudas soda noteikšanu; ja šajos gadījumus tiek pieņemts 
lēmums par mantiskā naudas soda noteikšanu par vairākiem nodarījumiem, tiek 
noteikts kopīgs sods mantiskā naudas soda veidā. 243.a§ 3.daļa ir piemērojama 
atbilstoši. 

(4) 52.§ 3.un 4.daļas 2.tcikums tiek piemērots atbilstoši. 

54.§ Kopīgā soda apmēra noteikšana 
(1) 'Ja viens no sodiem ir brīvības atņemšana uz mūžu, kopīgais soda mērs ir 

brīvības atņemšana uz mūžu. 2Visos pārējos gadījumos kopīgais sods tiek noteikts, 
paaugstinot noteikto augstāko sodu, bet, ja sodi ir dažāda veida - paaugstinot 
bargāko soda veidu. 3Pie tam likumpārkāpēja personība un atsevišķie sodāmie 
nodarījumi tiek vērtēti pēc kopības. 

(2) 'Kopīgais sods nedrīkst sasniegt atsevišķu sodu summu. 2Ja sods ir brīvības 
atņemšana uz laiku, tas nedrīkst pārsniegt piecpadsmit gadus, mantiskais naudas 
sods - personas, kas izdarījusi nodarījumu, mantas vērtību, bet naudas sods -
septiņsimt divdesmit dienas likmes; atbilstoši piemērojams 43.a§ l.daļas 3.teikums. 

(3) Ja nosakāms kopīgais sods, kas sastāv no brīvības atņemšanas un naudas 
soda, tad, nosakot atsevišķo sodu apmēru, viena dienas likme atbilst vienai brīvības 
atņemšanas dienai. 

55.§ Kopīgā soda papildus noteikšana 
(1) '53. un 54.§ jāpiemēro ari tad, ja notiesātais, attiecībā uz kuru ir stājies 

spēkā spriedums, pirms viņam noteiktā soda izpildīšanas vai noilguma termiņa 
iestāšanās, vai pirms soda atcelšanas tiek notiesāts par citu sodāmu nodarījumu, 
kuru viņš izdarījis pirms sprieduma taisīšanas pirmajā lietā. 2Par agrāko notiesāšanu 
tiek uzskatīts spriedums, kas taisīts iepriekšējā tiesas procesā, kurā varēja tikt galīgi 
pārskatīti tā pamatā esošie faktiskie apstākļi. 

(2) 'Ar iepriekšējo spriedumu noteiktie mantiskie naudas sodi, papildsodi un 
labošanas un drošības līdzekli (11.§ l.daļas 8.punkts) ir izpildāmi, ja viņi nav 
zaudējuši spēku jaunajā spriedumā. 2Šis nosacījums ir spēkā arī tad, ja mantiskā 
naudas soda apmērs, kas noteikts ar iepriekšējo lēmumu, uz jaunā lēmuma taisīšanas 
bridi pārsniedz personas, kas izdarījusi nodarījumu, mantas vērtību. 
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Ceturtā nodaļa 
Soda nosacīta atlikšana 

56.§ Soda nosacīta atlikšana 

(1) 'Notiesājot ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu, tiesa 
atliek noteiktā soda izpildīšanu, ja ir pamats uzskatīt, ka pati notiesāšana jau var 
kalpot notiesātajam par brīdinājumu un ka viņš turpmāk arī bez soda izpildes 
iedarbības neizdarīs sodāmus nodarījumus. 2Pie tam īpaši ņemama vērā notiesātā 
personība, viņa iepriekšējā dzīve, nodarījuma apstākļi, uzvedība pēc nodarījuma 
izdarīšanas, dzīves apstākļi un sekas, kuras viņam var iestāties pēc soda atlikšanas. 

(2) 'Tiesa, ņemot vērā l.daļā minētos nosacījumus, var noteikt arī bargāku 
brīvības atņemšanas sodu uz laiku, kurš nedrīkst būt ilgāks par diviem gadiem, 
atliekot tā izpildīšanu, ja pēc nodarījuma un notiesātā personības kopējā novērtē
juma ir konstatēti īpaši apstākļi. 2Pieņemot lēmumu, īpaši tiek ņemtas vērā notiesātā 
pūles kompensēt ar viņa nodarījumu radīto kaitējumu. 

(3) Notiesājot ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, sods netiek 
atlikts, ja to prasa tiesiskās kārtības aizsardzība. 

(4) 'Soda izpildīšanas atlikšanu nevar ierobežot ar soda daļu. 2Tā netiek izslēgta 
ar iepriekšējā apcietinājuma laika vai cita brīvības atņemšanas veida laika 
ieskaitīšanu. 

56.a§ Pārbaudes laiks 

(1) 'Tiesa nosaka pārbaudes laika ilgumu. 2Tas nedrīkst pārsniegt piecus gadus 
un būt īsāks par diviem gadiem. 

(2) 'Pārbaudes laiks tiek skaitīts no brīža, kad stājies likumīgā spēkā tiesas 
lēmums par soda atlikšanu. 2To var papildus saīsināt līdz minimālajam apmēram 
vai palielināt līdz maksimālajam apmēram līdz brīdim, kad tas beidzies. 

56.b§ Pienākumu uzlikšana 

(1) 'Tiesa var uzlikt notiesātajam pienākumus, kas kalpo kā gandarījums sakarā 
ar izdarīto prettiesisko nodarījumu. 2Pie tam notiesātajam nevar izvirzīt neizpildāmas 
prasības. 

(2) 'Tiesa var uzlikt notiesātajam šādus pienākumus: 
1) pa spēkam esošu ar nodarījumu nodarītā zaudējuma atlīdzināšanu; 
2) naudas summas nomaksu sabiedriski derīgas iestādes labā, ja tas uzdots, 

ņemot vērā nodarījumu un nodarījumu izdarījušā personību; 
3) citu sabiedriski derīgu darbību izpildīšanu vai 
4) naudas summas nomaksu valsts kases labā. 
2Sās daļas 2.^1.punktā paredzētos pienākumus tiesa var noteikt tikai tajā gadījumā, 

ja šo pienākumu izpildīšana nav pretrunā ar zaudējuma kompensāciju cietušajam. 
(3) Ja notiesātais piedāvājas uzņemties attiecīgo pienākumu pildīšanu, kas kalpos 

kā gandarījums par izdarīto likuma pārkāpumu, tiesa parasti atsakās no šo pienāku
mu uzlikšanas, ja no viņa var gaidīt šo pienākumu izpildīšanu. 

56.c§ Norādījumi 

(1) 'Visā pārbaudes laikā tiesa dod notiesātajam norādījumus, ja viņam ir 
nepieciešama tāda palīdzība, lai turpmāk vairs neizdarītu sodāmus nodarījumus. 
2Pie tam nedrīkst izvirzīt neizpildāmas prasības par notiesātā dzīvesveidu. 
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(2) Tiesa var īpaši norādīt notiesātajam uz to, ka viņam ir nepieciešams: 
1. sekot norādījumiem, kuri attiecas uz atrašanās vietu, izglītību, darbu un brīvo 

laiku vai savu saimniecisko lietu vešanu, 
2) ierasties noteiktā laikā tiesā vai citā nozīmētā vietā, 
3) nekontaktēties ar noteiktām personām vai noteiktas grupas personām, kuras 

var dot viņam ieganstu vai stimulu turpmāko sodāmo nodarījumu izdarīšanai, nedot 
viņām darbu, neapmācīt un neslēpt viņas, 

4) neturēt savā īpašumā vai valdījumā vai neļaut glabāt priekšmetus, kuri var 
dot ieganstu vai stimulēt citu sodāmu nodarījumu izdarīšanu, vai 

5) pildīt savu tuvāko materiālās uzturēšanas pienākumus. 
(3) Norādījums 
1) iziet ārstēšanos, kas saistīta ar fizisku iejaukšanos, vai atturēšanās kursu, vai 
2) dzīvot noteiktā vietā vai atrasties attiecīgajā iestādē var tikt dots tikai ar 

notiesātā piekrišanu. 
(4) Ja notiesātais dod attiecīgu solījumu par savas turpmākās dzīves veidu, tiesa 

parasti uz laiku atsakās no norādījumiem, ja var gaidīt solījumu izpildi. 

56.d§ Palīdzība pārbaudes laikā 
(1) Tiesa nodod notiesāto uz visu pārbaudes laiku vai tā daļu personas, kas 

nozīmēta palīdzības sniegšanai pārbaudes laikā (kuratora), uzraudzībā un vadībā, 
ja tas nepieciešams, lai atturētu viņu no sodāmu nodarījumu izdarīšanas. 

(2) l.daļā minēto norādījumu tiesa parasti dod gadījumā, ja brīvības atņemšanas 
laiks ir ilgāks par deviņiem mēnešiem, un notiesātais vēl nav sasniedzis divdesmit 
septiņu gadu vecumu. 

(3) 'Persona, kura nozīmēta palīdzības sniegšanai pārbaudes laikā, palīdz 
notiesātajam un gādā par viņu. 2Saskaņojot ar tiesu, viņa uzrauga pienākumu un 
norādījumu, kā arī priekšlikumu un solījumu izpildi. 3Viņa tiesas noteiktajos laika 
intervālos ziņo par notiesātā dzīvesveidu. 4Viņa ziņo tiesai par rupjiem un sistemā
tiskiem pienākumu, norādījumu, priekšlikumu un solījumu pārkāpumiem. 

(4) 'Personu, kura sniegs palīdzību notiesātajam pārbaudes laikā (kuratoru), 
nozīmē tiesa. T iesa var dot viņai norādījumus par tās darbību saskaņā ar 3.daļu. 

(5) Personas, kas nozīmēta palīdzības sniegšanai notiesātajam pārbaudes laikā, 
darbība norit kā dienests vai uz sabiedriskiem pamatiem. 

56.e§ Papildu lēmumi 

Tiesa saskaņā ar 56.b-56.d§ var arī papildus pieņemt, grozīt vai atcelt lēmumus. 

56.f§ Soda izpildīšanas atlikšanas atcelšana 
(1) 'Tiesa atceļ soda atlikšanu, ja notiesātais 
1) pārbaudes laikā izdara sodāmu nodarījumu un ar to parāda, ka soda atlikšanas 

pamatā liktās cerības nav attaisnojušās, 
2) rupji un sistemātiski pārkāpj norādījumus vai sistemātiski izvairās no perso

nas, kas nozīmēta palīdzības sniegšanai pārbaudes laikā, uzraudzības un vadības, 
un ar to dod pamatu bažām, ka viņš no jauna izdarīs sodāmus nodarījumu, vai 

3) rupji un sistemātiski pārkāpj savas saistības. 
21.teikums tāpat ir spēkā, ja nodarījums ticis izdarīts laika posmā starp tiesas 

lēmumu par nosacītu soda atlikšanu apturēšanu ar pārbaudi un tā stāšanos likumīgā 
spēkā. 
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(2) 'Tiesa tomēr atsakās no soda atlikšanas atcelšanas, ja ir pietiekami: 
1) uzlikt citus pienākumus vai dot citus priekšrakstus, tostarp nodot notiesāto 

personas, kas nozīmēta palīdzības sniegšanai pārbaudes laikā, uzraudzībā, 
2) pagarināt pārbaudes laiku vai laiku, kurā notiesātais atradīsies personas, kas 

nozīmēta palīdzības sniegšanai pārbaudes laikā, uzraudzībā. 
22.punktā paredzētajos gadījumos pārbaudes laiku nevar palielināt vairāk nekā 

uz pusi no sākotnēji noteiktā pārbaudes laika. 
(3) 'Izdevumi, kas notiesātajam radušies, pildot pienākumus, priekšlikumus, 

norādījumus vai solījumus, netiek atlīdzināti. 2TaČu t iesā ja tā atceļ nosacītu soda 
atlikšanu, var ieskaitīt sodā izdevumus, kas notiesātajam radušies, pildot pienākumus 
saskaņā ar 56.b§ 2.daļas 1 .teikuma 2.-4.punktu vai attiecīgos priekšlikumus saskaņā 
ar 56.b§ 3.daļu. 

56.g§ Atbrīvošana no soda 

(1) 'Ja tiesa neatceļ soda atlikšanu, tā atbrīvo no soda pēc pārbaudes laika 
beigšanās. 256.f§ 3.daļas l.teikums ir piemērojams. 

(2) 'Tiesa var atcelt, atbrīvošanu no soda, ja notiesātais šā likuma darbības telpā 
par tīša sodāma nodarījuma izdarīšanu, kas izdarīts pārbaudes laikā, liek notiesāts 
ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem. 2Atcelšana 
pieļaujama tikai viena gada laikā pēc pārbaudes laika beigām un sešu mēnešu laikā 
pēc apsūdzoša sprieduma stāšanās likumīgā spēkā. 356.f§ pirmās daļas 2.teikums 
un 3.daļa ir piemērojama atbilstoši. 

57.§ Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana, ja persona notiesāta ar brīvības 
atņemšanu uz laiku 

(1) 'Tiesa nosaka nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda brīvības 
atņemšanas veidā, ja: 

1) ir izciestas divas trešdaļas no noteiktā soda, bet ne mazāk kā divi mēneši, 
2) tas var atbilst sabiedriskās drošības interešu ievērošanai un 
3) notiesātais tam piekrīt. 
Tzlemjot īpaši jāņem vērā: notiesātā personība, viņa nodarījuma izdarīšanas 

apstākļi, tiesiskā labuma nozīmība, kas tiek apdraudēts atkārtota nodarījuma 
izdarīšanas gadījumā, notiesātā uzvedība soda izpildīšanas laikā, viņa dzīves apstākļi 
un sekas, kādas var sagaidīt nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā. 

(2) Tiesa var atbrīvot no soda jau pēc noteiktā soda puses, bet ne mazāk kā sešu 
mēnešu izciešanas, ja: 

1) notiesātais izcieš brīvības atņemšanas sodu pirmoreiz un tas nepārsniedz 
divus gadus, vai 

2) nodarījuma, notiesātā personības un viņa attīstības soda izpildīšanas laikā 
kopējais novērtējums ļauj secināt, ka tam ir īpaši apstākļi un ir izpildīti pārējie 
1.daļas nosacījumi. 

(3) '56.a-56.g§ ir piemērojams atbilstoši; pat Ja pārbaudes laiks tiek papildus 
saīsināts, tas nedrīkst būt īsāks par neizciesto soda daļu. 2Ja notiesātais izcietis ne 
mazāk kā vienu gadu no sava soda, pirms viņš ticis atbrīvots nosacīti pirmstermiņa, 
tiesa parasti nodod viņu uz visu pārbaudes laiku vai tā daļu personas, kas nozīmēta 
palīdzības sniegšanai, uzraudzībā un vadībā. 
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(4) Ja sods brīvības atņemšanas veidā ir izpildīts, tas skaitās izciests sods 1-
3.daļas nozīmē. 

(5) Tiesa var atteikties no nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas, ja notiesātais 
dod nepietiekamas vai nepatiesas liecības par tādu priekšmetu atrašanās vietu, kas 
pakļauti konfiskācijai, vai kuri nav pakļauti konfiskācijai tikai tādēļ, ka cietušais uz 
nodarījuma pamata ir izvirzījis 73.§ 1.daļas 2.teikumā norādīto prasību. 

(6) Tiesa var noteikt laiku, maksimums seši mēneši, kuram beidzoties, notiesātā 
lūgums par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu nav pieļaujams. 

57.a§ Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no brīvības atņemšanas soda uz 
mūžu 

(1) 'Tiesa atbrīvo no brīvības atņemšanas soda uz mūžu nosacīti pirmstermiņa Ja: 
1) izciesti piecpadsmit gadi no soda, 
2) tālāko soda izpildīšanu nenosaka notiesātā vainas īpašais smagums un 
3) ir 57.§ pirmās daļas 1.teikumā 2. un 3.punktā paredzētie nosacījumi. 
257.§ 1.daļas 2.teikums un 5.daļa tiek piemērota attiecīgi. 
(2) Par izciestu sodu saskaņā ar 1.daļas 1.teikuma l.punktu uzskatāms jebkurš 

sods brīvības atņemšanas veidā, kuru izcietis notiesātais par sodāma nodarījuma 
izdarīšanu. 

(3) 'Pārbaudes laika ilgums ir pieci gadi. 256.a§ 2.daļas l.teikums un 56.b-56.g§ 
un 57.§ 3.daļas 2.teikums tiek piemērots atbilstoši. 

(4) Tiesa var noteikt laiku, maksimums divus gadus, kuram beidzoties, notiesātā 
lūgums par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu nav pieļaujams. 

57.b§ Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no brīvības atņemšanas uz mūžu, 
kas noteikta kā galīgais sods 

Ja brīvības atņemšana uz mūžu noteikta kā sods pēc kopības, tad, nosakot vainas 
īpašo smagumu (57.§ 1.daļas 1.teikuma 2.punkts), atsevišķi sodāmi nodarījumi tiek 
vērtēti to kopībā. 

58.§ Kopīgais sods un soda apturēšana 
(1) Ja kāds izdarījis vairākus sodāmus nodarījumus, noteicošais soda izpildīšanas 

atlikšanai saskaņā ar 56.§ ir kopīgā soda apmērs. 
(2) 'Ja 55.§ l.daļā paredzētajos gadījumos iepriekšējā spriedumā noteiktais brīvības 

atņemšanas sods ir atlikts pilnībā vai attiecībā uz neizciesto soda daļu, minimālais jaunā 
pārbaudes laika ilgums tiek saīsināts par jau izpildīto pārbaudes laiku, bet ne mazāk 
kā uz vienu gadu. 2Ja kopīgais sods nav atlikts, piemērojama attiecīgi 56.f§ 3.daļa. 

Piektā nodaļa 
Brīdinājums ar atrunu par soda piemērošanas iespējamību. 

Atteikšanās no soda 
59.§ Nosacījumi brīdinājumam ar atrunu par soda piemērošanas 

iespējamību 

(1) 'Ja kādam noteikts naudas sods līdz simts astoņdesmit dienas likmēm, tiesa, 
notiesājot viņu, var aprobežoties ar brīdinājumu un noteikt sodu, atrunājot tā 
piemērošanas iespējamību, ja: 

1) ir pamats uzskatīt, ka persona, kura izdarījusi nodarījumu, turpmāk arī bez 
soda izpildīšanas vairāk neizdarīs sodāmus nodarījumus, 
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2) nodarījuma un personas, kura izdarījusi nodarījumu, kopīgais novērtējums 
norāda uz īpašiem apstākļiem, saskaņā ar kuriem ir ieteicama viņas atbrīvošana no 
notiesāšanas ar sodu, un 

3) tiesiskās kārtības aizsardzība neprasa viņas notiesāšanu ar sodu. 
256.§ 1.daļas 2.teikums piemērojams attiecīgi. 
(2) Brīdinājums ar atrunu par iespējamo kriminālsoda piemērošanu parasti 

netiek piemērots, ja persona pēdējo triju gadu laikā pirms sodāmā nodarījuma 
izdarīšanas jau saņēmusi brīdinājumu ar atrunu par soda piemērošanu vai tikusi 
reāli notiesāta ar sodu. 

(3) 'Līdz ar brīdinājumu var tikt noteikta mantas konfiskācija, priekšmetu 
izņemšana un iznīcināšana. ^Labošanas un drošības līdzekļu piemērošana ar atrunu 
par iespējamo soda piemērošanu nav pieļaujama. 

59.a§ Pārbaudes laiks, pienākumi un priekšraksti 

(1) 'Tiesa nosaka pārbaudes laika ilgumu. 2Laiks nedrīkst pārsniegt trīs gadus 
un būt mazāks par vienu gadu. 

(2) 'Tiesa var personai, kura saņēmusi brīdinājumu, noteikt: 
1) panākt vienošanos ar cietušo vai kādā citādā veidā atlīdzināt viņam nodarījuma 

rezultātā nodarīto zaudējumu, 
2) pildīt savus materiālās uzturēšanas pienākumus, 
3) nomaksāt naudas summu sabiedriskās iestādes vai valsts kases labā, 
4) iziet ambulatoro ārstēšanos vai ambulatorās atturēšanās kursu vai 
5) piedalīties ielu satiksmes noteikumu apgūšanas nodarbībās. 
2Pie tam brīdinātā dzīvesveidam nedrīkst izvirzīt pārmērīgas prasības; uzliekot 

pienākumus un dodot norādījumus saskaņā ar 1.teikuma 3.-5.punkt.u, jāņem vērā 
viņa izdarītā nodarījuma smagums. 

356.c§ 3.-4.daļa un 56.e§ tiek piemērots attiecīgi. 

59.b§ Notiesāšana ar nosacīti atliktu sodu 

(1) Notiesājot ar nosacīti atliktu sodu, darbojas 56.f§. 
(2) Ja brīdinātā persona netiek notiesāta ar to sodu, kas bija nosacīti atlikts, 

tiesa, beidzoties pārbaudes laikam, nolemj aprobežoties ar izteikto brīdinājumu. 

59.c§ Kopīgais sods un brīdinājums ar nosacījumu noteikt sodu 
(1) Ja kāds izdarījis vairākus sodāmus nodarījumus, izsakot brīdinājumu ar 

nosacījumu noteikt sodu, jāpiemēro attiecīgi 53.-55.§. 
(2) Ja persona, kura saņēmusi brīdinājumu, vēlāk tiek notiesāta ar sodu par 

nodarījumu, kas izdarīts līdz brīdinājuma saņemšanai, jāpiemēro nosacījumi par 
soda pēc kopības noteikšanu (53.-55.§ un 58.§) ar nosacījumu, lai nosacīti atliktais 
sods 55.§ paredzētajos gadījumos būtu vienāds ar noteikto sodu. 

60,§ Atteikšanās no soda 

"Tiesa atsakās no soda, ja nodarījuma sekas ir tik smagas pašai personai, kura 
izdarījusi nodarījumu, ka noteiktais sods acīmredzot nesasniegtu rezultātu. 2Šis 
noteikums nedarbojas, ja persona par izdarīto nodarījumu notiesāta ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, ilgāku par vienu gadu. 
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Sestā nodaļa 
Labošanas un drošības līdzekļi 

* 61.§ Uzskaitījums 
Labošanas un drošības līdzekļi ir: 
1) ievietošana psihiatriskajā slimnīcā; 
2) ievietošana izolācijas iestādē alkoholiķiem un narkomāniem; 
3) preventīvais ieslodzījums; 
4) uzraudzības noteikšana; 
5) atļaujas vadīt autotransportlīdzekļus atņemšana; 
6) profesijas aizliegums. 

62.§ Atbilstības princips 
Labošanas un drošības līdzekli nevar piemērot, ja tas neatbilst personas izdarīto 

vai no viņa gaidāmo nodarījumu smagumam, kā arī no viņas izrietošo briesmu 
pakāpei. 

Līdzekļi, kas saistīti ar izolāciju 

63.§ Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā 
Ja kāds izdarījis prettiesisku nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī (20.§) vai 

ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī (21 .§), tiesa pieņem lēmumu par ievietošanu 
psihiatriskajā slimnīcā, ja no likumpārkāpēja un viņa nodarījuma kopējā 
novērtējuma izriet, ka sakarā ar tā stāvokli no viņa var gaidīt nopietnus prettiesiskus 
nodarījumus un tāpēc viņš ir bīstams sabiedrībai. 

64.§* Ievietošana izolācijas iestādē 
(1) Ja kādam ir pārlieka atkarība no alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu 

līdzekļu lietošanas un viņš tiek notiesāts par prettiesisku nodarījumu, ko tas izdarījis, 
būdams apreibinājies vai sakarā ar tieksmi uz to, vai, ja viņš nav sodāms tikai tāpēc, 
ka viņa nepieskaitāmība ir pierādīta vai nav izslēgta, tiesa nosūta viņu uz izolācijas 
iestādi, ja pastāv briesmas, ka savas tieksmes rezultātā viņš izdarīs nopietnus 
prettiesiskus nodarījumus. 

(2) Nosūtīšana uz izolācijas iestādi netiek piemērotajā ārstēšanās no alkoholis
ma vai narkomānijas atkarības jau no paša sākuma neliekas rezultatīva. 

65.§ (Izslēgts) 

66.§ Preventīvais ieslodzījums 
(1) Ja kāds par tīšu sodāmu nodarījumu notiesāts ar brīvības atņemšanu uz laiku, 

ne mazāku par diviem gadiem, tiesa līdz ar sodu nosaka preventīvo ieslodzījumu, ja: 
1) persona par tīšu sodāmu nodarījumu, kuru tā izdarījusi līdz jaunam noziedzī

gam nodarījumam, jau divreiz tikusi notiesāta par katra noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanu ar brīvības atņemšanu uz laiku, nc mazāku par vienu gadu, 

* Oficiāla piezīme. Saskaņā ar Federālās Konstitucionālās Tiesas (B VerfG) 1996.gada 
16.marla lēmumu (BGBI. 1,3012.1pp.) ir spēkā tālāk minētais: 64.§, tā kā tas nesaskan 
ar Konstitūcijas 2.panta l.daļu un 2.daļas 2.tcikumu, ir mazsvarīgs tajā nozīmē, ka 
tas saskaņā ar 64.§ 1.rindkopas nosacījumiem paredz ievietošanu izolācijas iestādē 
ari tajā gadījumā, ja pēc kāda noteikta laika posma netiek gaidīts tādas ārstēšanas 
pozitīvs rezultāts. 
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2) persona par vienu vai vairākiem tādiem noziedzīgiem nodarījumiem līdz 
jauna nodarījuma izdarīšanai izcietusi ne mazāk kā divus gadus brīvības atņemšanas 
vai viņai tikuši piemēroti ar brīvības atņemšanu saistīti labošanas un drošības līdzekļi, 
un 

3) vispārējais personas un viņas izdarīto nodarījumu novērtējums apliecina, ka 
sakarā ar savu tieksmi izdarīt tādus noziedzīgus nodarījumus, kuru rezultātā 
cietušajiem ticis nodarīts morālais vai fiziskais kaitējums vai nopietns materiāls 
zaudējums, viņa ir bīstama sabiedrībai. 

(2) Ja kāds ir izdarījis trīs tīšus noziedzīgus nodarījumus, par kuru izdarīšanu 
viņam bijusi atņemta brīvība uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, un, ja par vienu 
vai vairākiem tādiem nodarījumiem viņš bijis notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 
laiku, ne mazāku par trim gadiem, tiesa saskaņā ar pirmās daļas 3.punkta nosacīju
miem līdz ar sodu var noteikt preventīvo ieslodzījumu pat tad, ja viņš iepriekš nav 
bijis notiesāts un nav piemēroti izolācijas līdzekļi (pirmās daļas 1. un 2.punkts). 

(3) 'Ja kāds bijis notiesāts ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par diviem 
gadiem par nozieguma vai kriminālsodāma nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts 
174.-174.C, 176.§, 179.§ 1,-4.daļā, 180., 182., 224.§, 225.§ 1. vai 2.daļā, vai saskaņā 
ar 323.a§, ja nodarījums, kas izdarīts reibuma stāvoklī, ir noziegums vai viens no 
iepriekš minētajiem prettiesiskajiem nodarījumiem, tiesa līdz ar sodu var noteikt 
preventīvo ieslodzījumu, ja persona par vienu vai vairākiem tādiem nodarījumiem, 
kas izdarīti pirms jaunā nodarījuma izdarīšanas, jau bijusi vienreiz notiesāta ar 
brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem un ir izpildīti l.daļas 2. un 
3.punkta nosacījumi. 2Ja kāds izdarījis divus 1.teikumā minētos sodāmos 
nodarījumus, par katru no tiem izciešot ne mazāk kā divus gadus brīvības atņemšanas 
un par vienu vai vairākiem tādiem nodarījumiem notiesāts ar brīvības atņemšanu 
uz laiku, ne mazāku par trim gadiem, tiesa, ievērojot l.daļas 3.punktā minētos 
nosacījumus, līdz ar sodu var noteikt preventīvo ieslodzījumu arī bez iepriekšējas 
notiesāšanas vai brīvības atņemšanas (l.daļas 1. un 2.punkts.). 3 1 . un 2.daļa netiek 
grozīta. 

(4) 'l.daļas 2.punkta izpratnē notiesāšana pēc sodu kopības ir viens sods. 2Ja 
iepriekšējais apcietinājums vai cits ar brīvības atņemšanu saistīts līdzeklis tiek 
ieskaitīts brīvības atņemšanas soda laikā, tad tie skaitās izciesti sodi saskaņā ar 
l.daļas 2.punktu. iepriekšējais nodarījums netiek ņemts vērā, ja laika posmā starp 
to un nākamo izdarīto nodarījumu pagājuši vairāk nekā pieci gadi. "Termiņā netiek 
ieskaitīts laiks, kurā persona saskaņā ar administratīvu priekšrakstu atradusies 
ārstniecības iestādē. 5Nodarījums, par kuru persona bijusi notiesāta ārpus šā likuma 
darbības telpas, tiek pielīdzināts nodarījumam, par kuru persona tiktu notiesāta šā 
likuma darbības telpā, ja saskaņā ar Vācijas krimināltiesībām tas būtu iepriekš 
nodomāts nodarījums, vai 3.daļā paredzētajos gadījumos viens no sodāma 
nodarījuma veidiem, kas paredzēti 3.daļas 1.teikumā. 

66.a§ Nosacījums ievietošanai preventīvajā apcietinājumā 

(1) Ja, notiesājot par kādu no 66.§ 3.daļas 1.teikumā norādītajiem noziegumiem, 
nav pietiekoši droši konstatēts, vai tā izdarītājs 66.§ l.daļas 3.punkta izpratnē ir 
bīstams sabiedrībai, tiesai ir tiesības noteikt preventīvo apcietinājumu, ja ir izpildīti 
pārējie 66.§ 3.daļas nosacījumi. 
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(2) Par preventīvā ieslodzījuma piemērošanu tiesa izlemj ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms tā brīža, no kura ir iespējama nosacītas notiesāšanas izpildīšanas 
izsludināšana saskaņā ar 57.§ l.daļas 1.teikuma l.punktu, 57.§ l.daļas l.teikuma 
1.punktu, ari kopā ar Kriminālprocesa kodeksa 454.§ 3.daļu. Tiesa piespriež preven
tīvo ieslodzījumu, ja apcietinātā kopējais viņa personības, noziedzīgo nodarījumu 
un attīstības novērtējums soda izpildīšanas laikā parāda, ka no viņa sagaidāmi tādi 
noziegumi, kuru rezultātā cietušajiem tiks nodarīts morāls vai fiziska kaitējums. 

(3) Lēmums par preventīvā apcietinājuma izpildīšanu var tikt izsludināts tikai 
pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā saskaņā ar 2.daļas 1.teikumu. Tas nav spēkā, 
ja 57.§ 2.daļas 2.punkta nosacījumi acīmredzami nav izpildīti. 

66.b§ Papildus ievietošanas apcietinājumā piemērošana 

(1) Ja pirms brīvības atņemšanas, kas noteikta par noziegumu pret dzīvību, 
fizisku neaizskaramību, personisko brīvību vai seksuālo pašnoteikšanos vai par 250. 
vai 251.§ paredzēto noziegumu, arī saistībā ar 252. vai 255.§, vai par kādu no 66.§ 
3.daļas l.teikuma minētajiem nodarījumiem, izpildīšanas beigām ir saskatāmi tādi 
fakti, kas norāda uz notiesātā ievērojamu bīstamību sabiedrībai, tiesa var piespriest 
papildus ievietošanu apcietinājumā, ja apcietinātā kopējais viņa noziedzīgo 
nodarījumu un personības novērtējums soda izpildīšanas laikā parāda, ka pastāv 
liela varbūtība, ka notiesātais izdarīs noziegumus, kuru rezultātā cietušajiem tiks 
nodarīts morālais vai fiziskais kaitējums, un ja pārējie 66.§ nosacījumi ir izpildīti. 

(2) Ja pēc notiesāšanas ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par pieciem 
gadiem par viena vai vairāku noziegumu izdarīšanu pret dzīvību, fizisko 
neaizskaramību, personisko brīvību, seksuālo pašnoteikšanos vai par 250. vai 251.§, 
ari saistībā ar 252. vai 255.§ paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu, ir 
saskatāmi l.daļā norādītie fakti, tiesa var piespriest papildus ievietošanu apcietinā
jumā, ja apcietinātā kopējais viņa noziedzīgā nodarījuma vai noziedzīgo nodarījumu 
un viņa personības novērtējums soda izpildīšanas laikā parāda, ka pastāv liela 
varbūtība, ka viņš izdarīs noziegumus, kuru rezultātā tiks nodarīts smags morālais 
vai fiziskais kaitējums. 

(3) Ja ievietošana psihiatriskajā slimnīcā saskaņā ar 67.d§ 6.daļu ir pasludināta 
par izbeigtu, jo vainu izslēdzošais vai mazinošais stāvoklis, uz kuru pamatojas 
ievietošana psihiatriskajā slimnīcā, izbeigšanas lēmuma brīdī vairs nepastāvēja, tiesa 
var piespriest papildus ievietošanu apcietinājumā, ja: 

1) vainīgā ievietošana tika noteikta saskaņā ar 63.§ par vairākiem 63.§ 3.daļas 
l.teikuma minētajiem nodarījumiem, kurus viņš bija izdarījis pirms nodarījuma, 
par kuru piemērota ievietošana saskaņā ar 63.§, ticis jau vienreiz sodīts ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem, vai ievietots psihiatriskajā slimnīcā; 

2) apcietinātā kopējais attīstības, viņa noziedzīgo nodarījumu un personības 
novērtējums piespriesto līdzekļu izpildīšanas laikā parāda, ka pastāv liela varbūtība, 
ka viņš izdarīs noziegumus, kuru rezultātā cietušajiem tiks nodarīts smags morālais 
vai fiziskais kaitējums. 

67.§ Izpildīšanas secība 

(1) Ja līdz ar brīvības atņemšanas sodu noteikta ievietošana kādā no 63. vai 
64.§ paredzētajām iestādēm, šis līdzeklis tiek izpildīts pirms soda. 
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(2) Tomēr tiesa nosaka, ka sods vai soda daļa ir izpildāma pirms šā līdzekļa, ja 
līdzekļa mērķis tādā veidā ir vieglāk sasniedzams. 

(3) Tiesa var vēlāk saskaņā ar 2.daļu izdot rīkojumu, grozīt vai atcelt to, ja to 
prasa ar notiesātā personību saistīti apstākļi. 

(4)* 'Ja līdzeklis pilnīgi vai daļēji tiek izpildīts pirms soda, laiks, kurā tas tika 
izpildīts, tiek ieskaitīts soda izpildīšanas laikā, ja ir izpildītas divas trešdaļas no 
soda. 2Sis nosacījums nav spēkā, ja tiesa izdod priekšrakstu saskaņā ar 67.d§ 5.daļas 
1.teikumi). 

(5) 'Ja līdzeklis izpildīts pirms soda, tiesa var nosacīti pirms termiņa atbrīvot 
notiesāto no soda saskaņā ar 57.§ 1.daļas 1 .teikuma 2. un 3.punktu, ja izpildīta puse 
no soda. 2Ja tiesa neatbrīvo notiesāto no soda nosacīti pirms termiņa, labošanas un 
drošības līdzekļa izpildīšana turpinās; taču tiesa var dot rīkojumu par soda izpildi, 
ja to prasa apstākļi, kas ir saistīti ar notiesātā personību. 

67.a§ Viena labošanas un drošības līdzekļa aizstāšana ar citu izpildīšanas 
procesā 

(1) Ja noteikta ievietošana psihiatriskajā slimnīcā vai izolācijas iestādē, tiesa 
personai, kura izdarījusi nodarījumu, izpildīšanas procesā papildus var noteikt citu 
līdzekli, ja personas resocializācija tādā veidā var tikt sasniegta sekmīgāk. 

(2) Ja ir 1 .daļā paredzētie apstākļi, tiesa var personai, kurai ir noteikts 
preventīvais ieslodzījums, papildus noteikt vienu no l.daļā norādītajiem līdzekļiem. 

(3) 'Saskaņā ar 1. un 2.daļu tiesa var grozīt vai atcelt lēmumu, ja vēlāk 
noskaidrosies, ka tā rezultātā resocializācija norisināsies sekmīgāk. 2Lēmumu, kas 
pieņemts saskaņā ar 2.daļu, tiesa pēc tam var atcelt, ja vēlāk noskaidrosies, ka, 
izpildot l.daļā minētos līdzekļus, rezultāts nevar tikt sasniegts. 

(4) Ievietošanas ilgums šajās iestādēs un rezultātu pārbaude tiek noteikta saskaņā 
ar priekšrakstiem, kuri darbojas attiecībā uz spriedumā minēto iestādi. 

67.b§ Labošanas un drošības līdzekļu apturēšana, nosakot uzraudzību 

(1) 'Ja tiesa nosaka ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā vai izolācijas iestādē, tā 
vienlaikus aptur šo sodu izpildi, nosakot pārbaudi, ja īpaši apstākļi vieš cerības, ka 
šo līdzekļu mērķi var sasniegt tādā veidā, izpildīšanas apturēšana netiek piemērota, 
ja personai vēl ir jāizcieš brīvības atņemšanas sods, kas noteikts kopā ar labošanas 
un drošības līdzekli, un kura izpildīšana netika apturēta, nosakot pārbaudi. 

(2) Vienlaikus ar labošanas un drošības līdzekļa apturēšanu tiek noteikta 
uzraudzība. 

67.c§ Vēlāka ievietošana izolācijas iestādē 

(1) 'Ja brīvības atņemšanas sods tiek izpildīts pirms vienlaikus ar to noteiktās 
ievietošanas izolācijas iestādē, tiesa līdz soda izciešanas beigām pārbauda, vai 
labošanas un drošības līdzekļa mērķa sasniegšanai vēl nepieciešama ievietošana 

* Oficiāla piezīme. Saskaņā ar Federālās Konstitucionālās Tiesas (B VerlagG) 1994.gada 
16.marta lēmumu (BGBI. I, 3012.lpp.) ir spēkā tālāk minētais: 
1) 67.§ 4.daļas 1.teikums 64.§ darbības jomā tiek saskaņots ar Konstitūciju, 
2) 67.§ 4.daļas 2.leikums netiek saskaņots ar Konstitūcijas 2.panta 2.daļas 2.lcikumu, 
un, tā kā tas kopumā norāda uz tiesas lēmumu saskaņā ar 67.d§ 5.daļas 1.teikumu, 
tas kopumā ir maznozīmīgs. 
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izolācijas iestādē. 2Ja tas nav nepieciešams, ievietošanu iestādē nosacīti aptur; 
vienlaikus ar nosacīto apturēšanu nosaka uzraudzību. 

(2) 'Ja ievietošana izolācijas iestādē nav izpildīta triju gadu laikā pēc lēmuma 
par tās noteikšanu stāšanās spēkā un nav l.daļā vai 67.b§ paredzēto apstākļu, 
ievietošana iestādē var tikt izpildīta tikai ar tiesas lēmumu. Termiņā netiek ieskaitīts 
laiks, kurā persona atradusies iestādē saskaņā ar administratīvā kārtā pieņemtu 
lēmumu. 3Tiesa dod rīkojumu par ievietošanas iestādē izpildīšanu, ja to vēl nosaka 
labošanas un drošības līdzekļa mērķis. 4Ja šā līdzekļa mērķis nav sasniegts, taču 
īpaši apstākļi ļauj gaidīt, ka tas var būt sasniegts, tiesa, tāpat apturot tā izpildīšanu, 
nosacīti aptur ievietošanu iestādē; vienlaikus ar izpildīšanas apturēšanu tiek noteikta 
uzraudzība pār notiesātā uzvedību. 5Ja līdzekļa mērķis ir sasniegts, tiesa pasludina, 
ka tas ir izpildīts. 

67.d§ Ievietošanas izolācijas iestādē ilgums 

(1) 'Ievietošana izolācijas iestādē nedrīkst pārsniegt divus gadus. "Termiņu sāk 
skaitīt no ievietošanas brīža. 3Ja vienlaikus ar brīvības atņemšanu noteiktais izolācijas 
līdzeklis tiek izpildīts pirms brīvības atņemšanas, maksimālais termiņš tiek palielināts 
līdz brīvības atņemšanas soda laikam, jo līdzekļa izpildīšanas laiks tiek ieskaitīts 
soda laikā. 

(2) 'Ja maksimālais termiņš nav paredzēts vai ja termiņš vēl nav beidzies, tiesa 
nosacīti aptur atrašanos izolācijas iestādē, ja pastāv liela varbūtība, ka iestādē 
ievietotais ārpus tās vairs neizdarīs prettiesiskus nodarījumus. ^Vienlaikus ar līdzekļa 
nosacītu apturēšanu tiek nozīmēta uzvedības uzraudzība. 

(3) 'Ja ir pagājuši preventīvā ieslodzījuma desmit gadi, tiesa pasludina šo līdzekli 
par izpildītu, ja nepastāv briesmas, ka pārkāpējs sakarā ar savām nosliecēm izdarīs 
nopietnus noziedzīgus nodarījumus, kuru rezultātā cietušajiem tiks nodarīts smags 
morālais vai fiziskais kaitējums. 2Pēc līdzekļa izpildīšanas tiek noteikta uzraudzība.* 

(4) 'Ja pagājis maksimālais laiks, izolācijas iestādē ievietotā persona tiek 
atbrīvota. 2Līdzeklis tādā gadījumā tiek uzskatīts par izpildītu. 

(5)** 'Ja atrašanās izolācijas iestādē ilgusi ne mazāk par vienu gadu, tiesa var 
papildus noteikt, ka to tālāk nevajag izpildīt, ja tās mērķis nevar tikt sasniegts sakarā 
ar iemesliem, kas izriet no iestādē ievietotā personības. 2Līdz ar atbrīvošanu no šā 
līdzekļa izpildīšanas tiek noteikta uzraudzība. 

(6) Ja pēc ievietošanas psihiatriskajā slimnīcā izpildīšanas uzsākšanas tiesa 
konstatē, ka sodīšanas priekšnosacījumi vairs nepastāv vai ka tālāka sodīšanas 
turpināšana nebūtu piemērota, tiesa pasludina to par izbeigtu. Ar izbeigšanu iestājas 
uzvedības uzraudzība. Tiesa nenosaka uzvedības uzraudzību, ja ir gaidāms, ka 
vainīgais arī bez uzvedības uzraudzības vairs neizdarīs noziegumu. 

* Oficiāla piezīme. Saskaņā ar Federālās Konstitucionālās tiesas 2004.gada 5.februāra 
spriedumu 67.d§ 3.daļa ir atbilstoša konstitūcijai. 

** Oficiālā piezīme. Saskaņā ar Federatīvās Konstitucionālās tiesas (BVcrfG) 1994.gada 
16.marta lēmumu (BGBI. 1,3012.lpp.) ir spēkā tālāk minētais: 67d.§ 5.daļas 1.teikums 
neatbilst Konstitūcijas 2.panta 1.daļai un 2.daļas 2.teikumam un ir nenozīmīgs, jo 
saskaņā ar to ievietošana izolācijas iestādē ir nosakāma uz laiku, ne mazāku par 
vienu gadu, kamēr tiesa nav noteikusi, ka šis līdzeklis vairāk nav piemērojams. 
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67.e§ Pēcpārbaude 
(1) 'Tiesa jebkurā laikā var pārbaudīt, vai nav nepieciešams nosacīti apturēt 

turēšanu izolācijas iestādē. 2Tas ir jāizdara līdz noteikto termiņu beigām. 
(2) Turēšanas laiks izolācijas iestādē ir seši mēneši, psihiatriskajā slimnīcā -

viens gads, preventīvajam ieslodzījumam - divi gadi. 
(3) 'Tiesa var saīsināt termiņus. 2Likumā noteikto pārbaudes laiku robežās tā 

tāpat var noteikt termiņus, līdz kuru beigām pārbaude nav pieļaujama. 
(4) 'Termiņus sāk skaitīt no ievietošanas brīža attiecīgajā iestādē. 2Ja tiesa 

noraida nosacītas apturēšanas piemērošanu, termiņi tiek skaitīti no jauna no šāda 
lēmuma pieņemšanas brīža. 

67.1$ Vairākkārtīga viena un tā paša līdzekļa noteikšana 

Ja tiesa nosaka ievietošanu izolācijas iestādē, līdzeklis, kas noteikts iepriekš, 
tiek uzskatīts par izpildītu. 

67.g§ Apturēšanas atcelšana 

(1) Tiesa atceļ ievietošanas iestādē apturēšanu, ja notiesātais: 
1) pār viņu noteiktās uzraudzības laikā izdara prettiesisku nodarījumu, 
2) rupji un pastāvīgi pārkāpj norādījumus vai 
3) pārbaudes laikā sistemātiski izvairās no kuratora un uzraudzības dienesta 

uzraudzības un vadības, un no tā izriet, ka noteiktā līdzekļa mērķis pieprasa viņa 
ievietošanu izolācijas iestādē. 

(2) Tiesa atceļ ievietošanas iestādē apturēšanu saskaņā ar 63. un 64.§ arī tajā 
gadījumā, ja uzraudzības periodā tiek noskaidrots, ka no notiesātā sakarā ar viņa 
stāvokli var gaidīt prettiesisku nodarījumu izdarīšanu, un tāpēc šā līdzekļa mērķis 
pieprasa notiesātā ievietošanu izolācijas iestādē. 

(3) Bez tam tiesa atceļ nosacītu apturēšanu, ja uzraudzības periodā pār notiesāto 
tai kļūst zināmi apstākļi, kuri varētu izraisīt nosacītas apturēšanas atcelšanu, ja šā 
līdzekļa mērķa sasniegšana pieprasa notiesātā ievietošanu izolācijas iestādē. 

(4) Notiesātā ievietošanas laiks izolācijas iestādē līdz un pēc nosacītas apturē
šanas atcelšanas kopumā nedrīkst pārsniegt šim līdzeklim likumā noteikto 
maksimālo laiku. 

(5) Ja tiesa neatceļ ievietošanas iestādē nosacīto apturēšanu, līdzeklis skaitās 
izpildīts ar uzraudzības pār notiesāto pabeigšanas momentu. 

(6) Izdevumi, kuri notiesātajam radušies sakarā ar priekšrakstu izpildīšanu, 
nav atlīdzināmi. 

Uzraudzība 

68.§ Uzraudzības noteikumi 

(1) Ja kāds liek pakļauts brīvības atņemšanai uz laiku, ne mazāku par sešiem 
mēnešiem par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, par kuru likums speciāli paredz 
uzraudzības noteikšanu, tiesa bez soda var noteikt uzraudzību pār šo personu, ja 
pastāv briesmas, ka viņš izdarīs citus kriminālsodāmus nodarījumus. 

(2) Likuma priekšraksti, kas reglamentē uzraudzību pār personas uzvedību (67.b, 
67.c§, 67.d§ 2., 3, un 5. un 6.daļa, kā arī 68.f§) tiek piemēroti bez izmaiņām. 
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68.a§ Uzraudzības dienests,* kurators 

(1) Notiesātais pakļaujas uzraudzības institūcijai; tiesa uz pārbaudes laiku viņam 
nozīmē kuratoru. 

(2) Pārbaudes laikā kuratoram un uzraudzības dienestam jāsaskaņo piemēro
jamie līdzekļi, jāpalīdz notiesātajam un jārūpējas par viņu. 

(3) Uzraudzības dienests, saskaņojot ar tiesu, un ar kuratora atbalstu kontrolē 
notiesātā uzvedību un priekšrakstu izpildi. 

(4) Ja starp uzraudzības dienestu un kuratoru ir nevienprātība jautājumos par 
palīdzības sniegšanu notiesātajam un rūpēšanos par viņu, šos jautājumus izlemj 
tiesa. 

(5) Tiesa var dot norādījumus uzraudzības dienestam un kuratoram par viņu 
darbību. 

(6) Pirms lūguma nosūtīšanas saskaņā ar 145.a§ 2.teikumu, uzraudzības dienests 
uzklausa kuratora viedokli; 4.daļa piemērota netiek. 

68.b§ Norādījumi 
(1) 'Tiesa uzraudzības laikā vai uz īsāku laiku var likt notiesātajam: 
1) neatstāt dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu vai noteiktu teritoriju bez uzraudzī

bas dienesta atļaujas, 
2) neatrasties noteiktās vietās, kur viņam var rasties iespēja vai vēlēšanās izdarīt 

citus noziedzīgus nodarījumus, 
3) nckontaktēties vai nepiesegt noteiktu personu vai noteiktas grupas perso

nas, kuras viņam var radīt iespēju vai pamudināt izdarīt citus noziedzīgus nodarījumus, 
4) neveikt noteiktu nodarbošanos, kuru konkrētos apstākļos viņš var izmantot 

noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, 
5) neiegūt īpašumā, neglabāt pie sevis vai nenodot glabāšanā citiem noteiktus 

priekšmetus, kuri viņam var radīt iespēju vai pamudinājumu izdarīt noziedzīgu 
nodarījumu, 

6) neturēt vai nevadīt autotransportlīdzekli vai noteikta veida autotransport-
līdzckļus vai citus transportlīdzekļus, kurus viņš noteiktos apstākļos var izmantot 
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai. 

Notiesātajam var uzlikt pienākumu: 
7) reģistrēties noteiktā laikā uzraudzības dienestā vai citā noteiktā iestādē, 
8) nekavējoties ziņot uzraudzības dienestam par jebkādām dzīvesvietas vai darba 

vietas izmaiņām, vai 
9) bezdarba gadījumā iesniegt iesniegumu attiecīgajā darbiekārtošanas birojā 

vai citā iestādē, kas nodarbojas ar iekārtošanu darbā. 
2Tiesai savā rīkojumā ir precīzi jānosaka aizliegtā vai pieprasītā uzvedība. 
(2) 'Tiesa uz uzraudzības laiku vai uz īsāku laiku var dot notiesātajam citus 

norādījumus, proti, tādus, kas attiecas uz izglītību, darbu, brīvā laika pavadīšanu, 
saimniecisko lietu vešanu vai bērnu vai citu personu uzturēšanas pienākumiem. 
256.c§ 3.daļa ir piemērojama. 

* Attiecībā uz uzraudzības dienesta kompetenci un sastāvu jāsalīdzina ar 1974.gada 
2.marta Likuma par EGStGB stāšanos spēkā 295.pantu (BGBI. I, 469.lpp.), kas 
iespiests ar Nr.2 (Likums par Kriminālkodeksa spēkā stāšanos). 
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(3) Norādījumos nedrīkst paredzēt neizpildāmas prasības par notiesātā dzīves
veidu. 

68.c§ Uzraudzības ilgums 

(1) 'Uzraudzība ilgst minimums divus un maksimums piecus gadus. 2Tiesa var 
saīsināt maksimālo laiku. 

(2) 'Tiesa var noteikt beztermiņa uzraudzību, kuras ilgums pārsniedz 1.daļas 
1.teikumā noteikto maksimālo laiku, ja notiesātais: 

1) nepiekrīt 56.c§ 3.daļas l.punktā norādītajam priekšrakstam vai 
2) nepilda norādījumu par pakļaušanos ārstēšanai vai kursa iziešanu izolācijas 

iestādē, un sabiedrībai pastāv briesmas sakarā ar iespējamo nopietnu sodāmu 
nodarījumu izdarīšanu no viņa puses. 

2Ja notiesātais vēlāk izsaka savu piekrišanu, tiesa nosaka uzraudzības turpinā
šanu. 3Citos gadījumos tiek piemērota 68.c§ 4.daļa. 

(3) 'Uzraudzība sākas ar lēmuma par tās piemērošanu spēkā stāšanos. 2Tas 
termiņā netiek ieskaitīts laiks, kurā notiesātais izvairījies no tiesas, slēpies vai saskaņā 
ar valsts varas institūciju rīkojumu bijis ievietots izolācijas iestādē. 

68.d§ Turpmākie lēmumi 

Tiesa var vēlāk pieņemt, grozīt vai atcelt 65.a§ 1. un 5.rindkopā, 68.b§ un 68.c§ 
l.rindkopas 2.teikumā un 2.rindkopā paredzētos lēmumus. 

68.e§ Uzraudzības izbeigšanās 

(1) 'Tiesa atceļ uzraudzību, ja var gaidīt, ka notiesātais arī bez tās vairāk neizdarīs 
sodāmus nodarījumus. 2AtccIšana pieļaujama tikai pēc tam, kad pagājis likumā 
noteiktais minimālais uzraudzības laiks. 

(2) Tiesa var noteikt laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem, līdz kura paiešanai 
lūgums par noteiktās uzraudzības atcelšanu nav pieļaujams. 

(3) Uzraudzība izbeidzas, ja notiesātajam noteikts preventīvais ieslodzījums, 
un tā izpildīšana jau ir uzsākta. 

(4) 'Ja tiesa saskaņā ar 68.c§ 2.daļu nosaka beztermiņa uzraudzību, tad tā ne 
vēlāk kā pēc 68.c§ l.daļas 1.teikumā noteiktā maksimālā laika paiešanas pārbauda, 
vai ir nepieciešams pieņemt lēmumu saskaņā ar l.daļas 1.teikumu. 2Ja tiesa noraida 
uzraudzības atcelšanu, laiks tiek skaitīts no jauna no tāda lēmuma pieņemšanas 
brīža. 

68.f§ Uzraudzības noteikšana, nepiemērojot nosacītu atbrīvošanu no 
atlikušās soda daļas izciešanas 

(1) 'Ja brīvības atņemšanas sods uz laiku, ne mazāku par diviem gadiem par 
tīša sodāma nodarījuma izdarīšanu vai uz laiku, ne mazāku par vienu gadu par 
181.b§ paredzēto nodarījumu izciests pilnībā, tad pēc notiesātā atbrīvošanas no 
brīvības atņemšanas vietas pār viņu nosaka uzraudzību. 2Šis nosacījums netiek 
piemērots, ja tūlīt pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas notiesātajam tiek noteikts 
labošanas un drošības līdzeklis, kas saistīts ar izolāciju. 

(2) Ja var gaidīt, ka notiesātais arī bez uzraudzības noteikšanas neizdarīs 
sodāmus nodarījumus, tiesa nolemj šo līdzekli nepiemērot. 
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68.g§ Uzraudzība un nosacīta soda izpildīšanas apturēšana ar pārbaudi 

(1) 'Ja noteikta nosacīta notiesāšana vai nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no 
atlikušās soda daļas izpildīšanas, vai aizliegums veikt noteiktu profesionālu darbību 
apturēts ar pārbaudi, un pār notiesāto vienlaikus tiek realizēta uzraudzība sakarā 
ar tā paša vai cita nodarījuma izdarīšanu, attiecībā uz uzraudzību un norādījumu 
došanu tiek piemērots tikai 68.a un 68.b§. 2Uzraudzība netiek pārtraukta līdz 
pārbaudes laika beigām. 

(2) 'Ja nosacīta apturēšana ar pārbaudi un uzraudzība noteikta attiecībā par 
vienu un to pašu nodarījumu, tiesa tomēr var noteikt, ka uzraudzība netiek veikta 
līdz pārbaudes laika beigām. 2Pārbaudcs laiks tādā gadījumā netiek ieskaitīts 
noteiktās uzraudzības laikā. 

(3) Ja pēc pārbaudes laika beigām persona tiek atbrīvota no visa soda vai 
neizciestās soda daļas izciešanas vai tiek noņemts aizliegums veikt noteiktu 
profesionālu darbību, līdz ar to tiek pārtraukta arī uzraudzība, kura noteikta sakarā 
ar šā nodarījuma izdarīšanu. 

Transportlīdzekļa vadīšanas atļaujas izņemšana 

69.§ Atļaujas izņemšana vadīt autotransportlīdzekli 
(1) 'Ja kāds par izdarīto prettiesisko nodarījumu, kuru viņš izdarījis auto-

transportlīdzekļa vadīšanas laikā vai sakarā ar tā vadīšanu, notiesāts vai nav notiesāts 
tikai tāpēc, ka bija pierādīta viņa nepieskaitāmība vai to nevar izslēgt, tiesa izņem 
viņam atļauju vadīt autotransportlīdzekli, ja no nodarījuma izriet, ka viņš nav derīgs 
transportlīdzekļa vadīšanai. 2Turpmāka kontrole saskaņā ar 62.§ nav nepieciešama. 

(2) Ja l.daļā paredzētais prettiesiskais nodarījums ir kriminālpārkāpums, kas 
saistīts ar 

1) briesmu radīšanu ceļu satiksmei (315.c§), 
2) transportlīdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī (316.§), 
3) nelikumīgu ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu (142.§), lai arī per

sona, kura izdarījusi šo nodarījumu, zinājusi vai pieļāvusi, ka ceļu satiksmes negadī
juma rezultātā ir gājis bojā vai smagi ievainots cilvēks vai ticis nodarīts ievērojams 
zaudējums trešo personu lietām, vai 

4) pilnīga apreibuma stāvokli (323.a§), kurā ticis izdarīts kāds no l.-3.punktā 
nor ā dīt a j i e m n o darīj u m i e m. 

Persona, kas izdarījusi nodarījumu, parasti tiek atzīta par nederīgu auto-
transportlīdzekļa vadīšanai. 

(3) 'Tiesības vadīt transportlīdzekli zaudē spēku ar brīdi, kad spriedums stājas 
likumīgā spēkā. 2Vadītāja apliecība, ko izdevušas vācu varas institūcijas, tiek izņemta 
uz tiesas sprieduma pamata. 

69.a§ Aizliegums izsniegt atļauju vadīt autotransportlīdzekli 
(1) 'Ja tiesa kādam izņem atļauju vadīt autotransportlīdzekli, tā vienlaikus 

nosaka, ka laika posmā no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem jauna atļauja 
nevar tikt izsniegta (aizliegums). 2Aizliegumu var noteikt uz visiem laikiem, ja var 
gaidīt, ka likumā noteiktais maksimālais laiks nav pietiekams, lai novērstu no per
sonas izrietošās briesmas. 3Ja personai, kura izdarījusi nodarījumu, nav atļaujas 
vadīt autotransportlīdzekli, tiek noteikts tikai aizliegums. 
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(2) Tiesa var izslēgt no aizlieguma atsevišķus autotransportlīdzekļu veidus, ja 
īpaši apstākļi attaisno cerības, ka tas neapdraudēs šā līdzekļa mērķi. 

(3) Minimālais aizlieguma laiks ir viens gads, ja pēdējo triju gadu laikā līdz 
nodarījuma izdarīšanai personai jau vienreiz ticis noteikts aizliegums. 

(4) 'Ja personai sakarā ar nodarījuma izdarīšanu tikusi uz laiku izņemtas atļauja 
vadīt autotransportlīdzekli (Kriminālprocesa kodeksa 111.a§), minimālais 
aizlieguma termiņš tiek samazināts uz to laiku, uz kuru bija izņemta atļauja vadīt 
autotransportlīdzekli. 2Taču tas nevar būt īsāks par trim mēnešiem. 

(5) 'Aizliegums sāk darboties ar brīdi, kad spriedums stājies likumīgā spēkā. 
2Sajā termiņā tiek ieskaitīts laiks, uz kuru bija izņemtas atļauja vadīt autotransport
līdzekli par nodarījuma izdarīšanu, ja tas ir zaudējis spēku pēc sprieduma 
pasludināšanas, kurā pēdējo reizi varēja tikt pārbaudīti faktiskie apstākļi, kas ir šā 
līdzekļa piemērošanas pamatā. 

(6) 4. un 5.daļas izpratnē autotransportlīdzekļa vadīšanas atļaujas izņemšana 
tiek pielīdzināta vadītāja apliecības saglabāšanas, glabāšanas vai izņemšanas 
nodrošināšanai (Kriminālprocesa kodeksa 94.§). 

(7) 'Ja ir pamats domāt, ka persona, kura izdarījusi nodarījumu, jau ir derīga 
autotransportlīdzekļa vadīšanai, tiesa var atcelt aizliegumu pirms termiņa.2Atcelšana 
ir pieļaujama tikai pēc trim mēnešiem no aizlieguma darbības sākuma, bet 3.daļā 
paredzētajos gadījumos - pēc viena gada; 5.daļas 2.teikums un 6.daļa tiek piemērota 
tādā pašā veidā. 

69.b§ Ārvalsts atļaujas vadīt autotransportlīdzekli izņemšanas sekas 

(1) 'Ja persona uz ārvalstī izsniegtas transportlīdzekļa vadīšanas atļaujas pamata 
drīkst vadīt transportlīdzekli VFR teritorijā bez viņam izdotas vācu institūcijas 
atļaujas vadīt transportlīdzekli, vadītāja tiesību izņemšana darbojas tāpat kā tiesību 
atņemšana vadīt transportlīdzekļus VFR teritorijā. 2Pēc tiesas lēmuma stāšanās 
likumīgā spēkā atļauja vadīt transportlīdzekli VFR zaudē spēku, 3AizIicguma laikā 
nevar tikt piešķirtas tiesības ne atkal lietot ārvalsts atļauju, ne arī lietot iekšzemes 
atļauju. 

(2) 'Ja ārvalsts vadītāja tiesības izdevusi valsts - Eiropas Savienības dalībnieces 
vai valsts vai cita Līguma par Eiropas ekonomisko telpu dalībnieka administratīvā 
institūcija un ja to īpašniekam ir patstāvīga dzīvesvieta VFR, saskaņā ar spriedumu 
šī apliecība tiek izņemta un atgriezta institūcijai, kas to izdevusi. 2Citos gadījumos 
ārvalsts vadītāja apliecībās tiek izdarīta atzīme par atļaujas vadīt 
autotransportlīdzekli izņemšanu un par tās izdošanas aizliegumu. 

Profesijas aizliegums 
70.§ Profesijas aizlieguma noteikšana 

(1) 'Ja kāds par prettiesisku nodarījumu, kura izdarīšana bijusi saistīta ar savas 
profesijas vai amata ļaunprātīgu izmantošanu vai ar profesiju vai ar amatu saistīto 
pienākumu rupju pārkāpšanu, ticis notiesāts vai neticis notiesāts tikai tādēļ, ka 
pierādīta vai nav izslēgta viņa nepieskaitāmība, tiesa var aizliegt viņam nodarboties 
ar profesiju, amatu vai amata veidu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, ja 
personas un nodarījuma kompleksā novērtēšana ļauj konstatēt, ka, veicot turpmāk 
profesionālo darbību, profesijas veidu, amatu vai amata veidu, pastāv šāda veida 
nopietnu prettiesisku nodarījumu atkārtotas izdarīšanas briesmas. 2Aizlicgums veikt 
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noteiktu profesionālu darbību var tikt noteikts uz visu laiku, ja var gaidīt, ka 
maksimāli noteiktais aizlieguma laiks nav pietiekams, lai novērstu no šīs personas 
izrietošās briesmas. 

(2) 'Ja notiesātajai personai bijis aizliegts veikt profesionālo darbību, tās veidu, 
amatu vai amata veidu ((Kriminālprocesa kodeksa 132a.§), minimālais aizlieguma 
laiks tiek samazināts uz to laiku, kurā darbojās aizliegums veikt profesionālo darbību. 
2Taču šis laiks nevar būt īsāks par trim mēnešiem. 

(3) Kamēr darbojas aizliegums, personai nav tiesību veikt profesionālo darbību, 
tās veidu, amatu vai tā veidu arī citāts personas vārdā vai uzdot tās veikšanu citai 
personai, kura ir atkarīga no viņas norādījumiem. 

(4) 'Aizliegums uz profesiju stājas likumīgā spēkā līdz ar sprieduma stāšanos 
likumīgā spēkā. 2Aizlieguma uz profesiju darbības laikā tiek ieskaitīts aizlieguma 
uz profesiju laiks, kāds bijis noteikts sakarā ar sodāma nodarījuma izdarīšanu, ja 
termiņš beidzies pēc sprieduma taisīšanas, kurā pēdējo reizi varēja tikt pārbaudīti 
faktiskie apstākļi, kas likti šā līdzekļa piemērošanas pamatā. 3Laiks, kurā nodarījumu 
izdarījusī persona saskaņā ar administratīvo lēmumu atradusies iestādē, aizlieguma 
darbības laikā ieskaitīts netiek. 

70.a§ Profesijas aizlieguma apturēšana 

(1) Ja pēc profesijas aizlieguma noteikšanas rodas pamats pieņēmumam, ka 
vairāk neeksistē draudi tam, ka persona izdarīs nopietnus prettiesiskus 70.§ l.daļā 
norādītā veida nodarījumus, tiesa var atlikt aizliegumu nosacīti. 

(2) 'Nosacīta atlikšana pieļaujama pēc tam, kad aizliegums darbojies vienu gadu. 
270.§ 4.daļas 2.teikumā norādītajā aizlieguma laikā tiek ieskaitīts profesijas 
aizlieguma ilgums. 3Laiks, kurā persona uz administratīva lēmuma pamata atradusies 
iestādē, ieskaitīts netiek. 

(3) 'Ja profesijas aizliegums atlikts nosacīti, attiecīgi piemērojams 56.a un 56.c-
56.e§.2Atlikšanas laiks tomēr tiek pagarināts par to laiku, kurā tiek izciests brīvības 
atņemšanas sods vai labošanas un drošības līdzeklis, kas saistīts ar izolāciju, kas 
bijis noteikts vai piemērots sakarā ar izdarīto nodarījumu. 

7().b§ Nosacītas atlikšanas atcelšana un aizlieguma veikt noteiktu 
nodarbošanos izpildīšana 

(1) Tiesa atceļ profesijas aizlieguma atlikšanu, ja notiesātais: 
1) pārbaudes laikā izdara prettiesisku nodarījumu, ļaunprātīgi izmantojot savu 

profesiju vai amatu vai rupji pārkāpjot ar tiem saistītos pienākumus, 
2) rupji vai pastāvīgi pārkāpj priekšrakstus vai 
3) pārbaudes laikā pastāvīgi izvairās no kuratora uzraudzības un vadības, no kā 

izriet, ka profesijas aizlieguma mērķis prasa tā turpmāku piemērošanu. 
(2) Tiesa atceļ profesijas aizlieguma atlikšanu arī tad, ja apstākļi, kuri kļuvuši 

tai zināmi pārbaudes laikā un kuri varēja būt par pamatu atteikumam piemērot 
atlikšanu, rāda, ka labošanas un drošības līdzekļa mērķis prasa turpmāku profesijas 
aizlieguma piemērošanu. 

(3) Atlikšanas periods aizlieguma laikā ieskaitīts netiek. 
(4) Izdevumi, kas radušies notiesātajam, pildot norādījumus un izpildot saistības, 

nav atlīdzināmi. 
(5) Pēc pārbaudes laika beigām tiesa paziņo, ka profesijas aizliegums ir izpildīts. 
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Vispārīgie priekšraksti 

71.§ īpaši lēmumi 

(1) Tiesa tāpat var pieņemt īpašu lēmumu par notiesātā ievietošanu psihiatriskajā 
slimnīcā vai izolācijas iestādē, ja tiesas procesu nevar noturēt sakarā ar nodarījumu 
izdarījušās personas nepieskaitāmību vai rīcības nespēju. 

(2) Šis pats noteikums ir spēkā arī uz atļaujas vadīt autotransportlīdzekli 
izņemšanu vai profesijas aizliegumu. 

72.§ Labošanas un drošības līdzekļu apvienošana 

(1) 'Ja ir nosacījumi, lai noteiktu vairākus līdzekļus, bet nosprausto mērķi var 
sasniegt ar atsevišķiem no tiem, nosaka tikai šos līdzekļus. 2Pie tam no vairākiem 
paredzētajiem līdzekļiem piemēro tos, kuri mazāk smagi personai, kas izdarījusi 
nodarījumu. 

(2) Pārējos gadījumos līdzekļus piemēro kopīgi, ja likums neparedz citādi. 
(3) 'Ja tiek noteikti vairāki izolācijas līdzekļi, to izpildīšanas secību nosaka tiesa. 

2Pirms viena līdzekļa izpildīšanas beigām tiesa nosaka nākamā izpildīšanu, ja mērķa 
sasniegšana vēl prasa tā piemērošanu. 367.c§ 2.daļas 4. un 5. teikums ir piemērojami. 

Septītā nodaļa 

Mantas konfiskācija un nozieguma priekšmeta izņemšana 

73.§ Mantas konfiskācijas nosacījumi 
(1) 'Ja izdarīts prettiesisks nodarījums un izdarītājs vai līdzdalībnieks ieguvis 

kaut ko no nodarījuma vai sakarā ar to, tiesa nosaka šā ieguvuma konfiskāciju. 2Šis 
nosacījums netiek piemērots, ja cietušais sakarā ar nodarījumu ir izvirzījis pretenziju, 
kuras izpildīšana atņemtu izdarītājam vai līdzdalībniekam nodarījuma rezultātā 
iegūto vērtību. 

(2) 'Konfiskācijas noteikšana tiek attiecināta arī uz iegūto labumu. 2Ta var tikt 
attiecināta arī uz priekšmetiem, kurus izdarītājs vai līdzdalībnieks ieguvis, atsavinot 
iegūto priekšmetu, vai kā kompensāciju par tā iznīcināšanu, sabojāšanu vai 
izņemšanu, vai uz iegūto tiesību pamata. 

(3) Ja izdarītājs vai līdzdalībnieks darbojies citas personas interesēs un tā 
rezultātā pēdējais ieguvis kādu mantisku labumu, pret viņu tiek vērsta konfiskācijas 
noteikšana saskaņā ar 1. un 2.daļu. 

(4) Priekšmeta konfiskācija tiek noteikta arī tad, ja tas pieder trešajai personai 
vai atrodas tās rīcībā, kura to ieguvusi nodarījuma rezultātā vai kādā citādā veidā, 
zinot par nodarījuma apstākļiem. 

73.a§ Naudas summas piedziņa mantas vietā 

'Ja konkrēta priekšmeta konfiskācija nav iespējama sakarā ar iegūtā priekšmeta 
stāvokli un nav piemērota priekšmeta, kas to aizstāj, vai konfiskācija 73.§ 2.daļas 
2.teikuma izpratnē nav piemērojama kāda cita iemesla dēļ, tiesa nosaka naudas 
summas piedziņu, kas atbilst iegūtā vērtībai. 21adu rīkojumu tiesa līdz ar priekšmeta 
konfiskāciju izdod arī tad, ja tā vērtība ir mazāka par iegūto labumu. 
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73.b§ Summas noteikšana 
Izlemjot jautājumu par konfiskāciju, var tikt novērtēts iegūtā apjoms un tā 

vērtība, kā arī prasījumu apmērs, kuru apmierināšana varētu samazināt izdarītāja 
un līdzdalībnieka nodarījumā iegūtā labuma vērtību. 

73.c§ Ierobežojošie nosacījumi 
(1) 'Konfiskācija netiek piemērota, ja tā būtu neattaisnojami cietsirdīgs līdzeklis 

pret personu, kurai tā tiek piemērota. 2Konfiskāciju var nepiemērot, ja uz tās 
noteikšanas brīdi konfiskācijai pakļautajam vairāk nav iegūtā vērtības vai ja 
iegūtajam ir nenozīmīga vērtība. 

(2) Attiecībā uz izmaksu atvieglojumu piešķiršanu tiek piemērots 42.§. 

73.d§ Paplašinātā konfiskācija 
(1) 'Ja izdarīts prettiesisks nodarījums, kas paredzēts likumā, kas atsaucas uz 

šo nosacījumu, tiesa nosaka izdarītāja vai līdzdalībnieka priekšmetu konfiskāciju 
arī tad, ja apstākļi dod pamatu uzskatīt, ka šie priekšmeti iegūti prettiesisku 
nodarījumu izdarīšanai vai to izdarīšanas rezultātā. T.teikums var tikt piemērots 
arī tad, ja priekšmets nepieder izdarītājam vai līdzdalībniekam vai neatrodas viņu 
rīcībā tikai tādēļ, ka šī persona iegādājusies to prettiesiska nodarījuma izdarīšanai 
vai tā rezultātā. 373.§ 2.daļa tiek piemērota attiecīgi. 

(2) Ja noteiktā priekšmeta konfiskācija pēc nodarījuma izdarīšanas kļuvusi 
neiespējama pilnīgi vai daļēji, attiecīgi tiek piemērots 73.a un 73.b§. 

(3) Ja pēc konfiskācijas noteikšanas saskaņā ar l.daļu atkal tiek pieņemts lēmums 
par priekšmetu konfiskāciju par cita prettiesiska nodarījumu izdarīšanu, kuru 
izdarītājs vai līdzdalībnieks izdarījuši līdz pirmā lēmuma pieņemšanai par 
konfiskāciju, tiesa ņem vērā jau taisīto lēmumu. 

(4) 73.c§ tiek piemērots attiecīgi. 

73.e§ Konfiskācijas veikšana 
(1) 'Ja tiek pieņemts lēmums par priekšmeta konfiskāciju, īpašuma tiesības uz 

priekšmetu vai zaudētās tiesības uz to pāriet valstij līdz ar lēmuma stāšanos likumīgā 
spēkā, ja tas šajā laikā atrodas personas rīcībā, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums 
par konfiskāciju. 2Trešo personu tiesības uz priekšmetu tiek saglabātas. 

(2) Lēmums par konfiskāciju līdz brīdim, kad tas stājies likumīgā spēkā, darbojas 
kā aizliegums mantas atsavināšanai Civilkodeksa 136.§ izpratnē; aizliegums attiecas 
arī uz citiem rīkojumiem par atsavināšanu. 

74.§ Nozieguma priekšmetu izņemšanas nosacījumi 

(1) Ja izdarīts iepriekš nodomāts sodāms nodarījums, priekšmeti, kas iegūti tā 
rezultātā, izmantoti vai paredzēti tā izdarīšanai, var tikt izņemti. 

(2) Izņemšana pieļaujama tikai tajā gadījumā, ja: 
1) priekšmeti lēmuma pieņemšanas brīdī pieder vai atrodas izdarītāja vai 

līdzdalībnieka valdījumā vai 
2) priekšmeti pēc sava veida un apstākļiem ietver sevī draudus sabiedrībai vai 

pastāv briesmas, ka viņi kalpos prettiesisku nodarījumu izdarīšanai. 
(3) Ja ir 2.daļas 2.punktā minētie nosacījumi, priekšmetu izņemšana tāpat ir 

pieļaujama, ja izdarītājs darbojies bez vainas. 
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(4) Ja izņemšana ir obligāta vai pieļaujama saskaņā ar īpašu priekšrakstu, 
izņemot l.daļā minētos, 2. un 3.daļa tiek piemērota attiecīgi. 

74.a§ Nozieguma priekšmeta izņemšanas paplašinātie nosacījumi 

Gadījumā, kad likums atsaucas uz šo priekšrakstu, priekšmeti, neskatoties uz 
74.§ 2.daļas l.punktu, var tikt izņemti arī tad, ja tas. kam tic pieder vai kā rīcībā tie 
atrodas uz lēmuma pieņemšanas brīdi: 

1) vismaz vieglprātīgi sekmējis to, lai lieta vai tiesības uz to būtu par nodarījuma 
Fdzekli vai priekšmetu vai tiktu izmantoti nodarījuma sagatavošanai, vai 

2) ieguvis priekšmetus nosodāmā veidā, zinot par apstākļiem, kas nosaka 
izņemšanu. 

74.b§ Priekšmetu atbilstības princips 

(1) Ja izņemšana nav paredzēta, tā 74.§ 2.daļas l.punktā un 74.a§ paredzētajos 
gadījumos nevar tikt piemērota, ja tā neatbilst izdarītā nodarījuma kaitīgumam un 
apstākļiem, kurus var pārmest izdarītājam un līdzdalībniekam vai trešajai personai 
74.a§ paredzētajos gadījumos. 

(2) 'Tiesa 74. un 74.a§ paredzētajos gadījumos nolemj, ka izņemšana paliek 
piemērota un nosaka mazāk bargu līdzekli, ja ar tā palīdzību var tikt sasniegts 
izņemšanas mērķis. 2Galvenokārt šeit domāti norādījumi: 

1) padarīt priekšmetus par nederīgiem, 
2) novērst priekšmetos noteiktas ierīces vai zīmes vai izmainīt priekšmetus kādā 

veidā, vai 
3) rīkoties ar priekšmetiem noteiktā veidā. 
-'Ja norādījums tiek izpildīts, atruna par izņemšanu tiek atcelta; citā gadījumā 

tiesa papildus pieņem lēmumu. 

(3) Ja izņemšana netiek piemērota, tā var aprobežoties ar daļu no priekšmetiem. 

74.c§ Priekšmeta ekvivalenta piedzīšana 
(1) Ja izdarītājs vai līdzdalībnieks līdz tiesas lēmuma pieņemšanai par viņiem 

nodarījuma laikā piederošā vai to rīcībā esošā priekšmeta izņemšanu izmantojuši 
to, tostarp atsavinājuši vai izlietojuši to vai kādā citādā veidā izvairījušies no šā 
priekšmeta izņemšanas, un par kura izņemšanu varēja tikt pieņemts lēmums, tiesa 
var pieņemt lēmumu par naudas summas piedzīšanu no izdarītāja vai līdzdalībnieka 
apmērā, kas atbilst priekšmeta vērtībai. 

(2) Šādu lēmumu tiesa par pieņemt arī bez priekšmeta izņemšanas vai vienlaikus 
ar to, ja izdarītājs vai līdzdalībnieks līdz lēmumam par izņemšanu ir apgrūtinājis to 
ar trešās personas tiesībām, par kuru dzēšanu vai atlīdzību nevar tikt pieņemts 
lēmums vai nevarētu tikt pieņemts izņemšanas gadījumā (74.c§ 2.daļa un 74.f§); ja 
tiesa pieņem lēmumu līdz ar izņemšanu, atlīdzības vērtības apmērs tiek aprēķināts 
pēc apgrūtinātā priekšmeta vērtības apmēra. 

(3) Priekšmeta un apgrūtinājuma vērtība var tikt novērtēta. 

(4) Attiecībā uz lēmumu par nomaksas atvieglojumu piemērojams 42.§. 

74.d§ Rakstveida materiālu izņemšana un to iznīcināšana 
(1) 'Rakstveida materiāli (11.§ 3.daļa), kuru saturs ir tāds, ka jebkāda to tīša 

izplatīšana veidotu krimināllikumā paredzētu nodarījuma sastāvu, tiek izņemti, ja 
prettiesiska nodarījuma rezultātā kaut vai viens fragments ticis izplatīts vai bijis 
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paredzēts izplatīšanai. 2Vicnlaikus tiek pieņemts lēmums par to, ka izmantotie 
rakstveida materiāli vai to izgatavošanai paredzētās ietaises, tādas kā plates, formas, 
klišejas, negatīvi vai matrices ir iznīcināmi. 

(2) Izņemšana tiek attiecināta tikai uz tiem eksemplāriem, kas atrodas to personu 
valdījumā, kuras piedalījušās to izplatīšanā vai sagatavošanā, vai izstādīti publiski, 
vai to izplatīšanas gadījumā pārsūtot vēl nav izsniegti saņēmējam. 

(3) 'l.daļa ir attiecināma arī uz rakstveida materiāliem (11.§ 3.daļa), kuru saturs 
to iepriekš nodomātas izplatīšanas gadījumā tikai kopā ar citiem apstākļiem veidotu 
likumā paredzētu nodarījuma sastāvu. 2Taču to izņemšana un iznīcināšana tiek 
noteikta tikai tad, ja: 

1) rakstveida materiālu daļas un 1.daļas 2.teikumā norādītie priekšmeti atrodas 
izdarītāja, līdzdalībnieka vai citas personas, par kuru rīkojies izdarītājs vai līdzdalīb
nieks, valdījumā, vai paredzēti šīm personām izplatīšanai, un 

2) nepieciešami līdzekļi, lai aizkavētu šīs personas prettiesiski izplatīt šādus 
materiālus. 

(4) Izplatīšanai l.-4.daļas izpratnē tiek pielīdzinātas arī darbības, ar kurām 
rakstveida avots (11.§ 3.daļa) vai kaut vai avota daļa tiek padarīti publiski pieejami, 
demonstrējot, izrādot vai izplatot kādā citādā veidā. 

(5) 74.b§ 2. un 3.daļa tiek piemērota attiecīgi. 

74.e§ Izņemšanas izdarīšana 

(1) Ja priekšmets tiek izņemts, īpašums uz to vai tas pats vai tiesības uz to līdz 
ar sprieduma stāšanos likumīgā spēkā pāriet valstij. 

(2) 'Trešās personas tiesības uz priekšmetu tiek saglabātas. 2Taču tiesa pieņem 
lēmumu par šo tiesību atņemšanu, ja tā pamato konfiskāciju ar to, ka ir 74.§ 2.daļas 
2.punktam atbilstoši priekšnoteikumi. 3Tiesa var pieņemt lēmumu par trešās per
sonas tiesību atņemšanu arī tad, ja nav iespējas atlīdzināt viņai zaudējumu saskaņā 
ar 74.f§ 2.daļas 1. vai 2.punktu. 

(3) 73.e§ 3.daļa tiek piemērota attiecīgi lēmumiem par izņemšanu un par 
izņemšaneis nosacītu apturēšanu, pat ja tie vēl nav stājušies likumīgā spēkā. 

74.f§ Zaudējuma atlīdzināšana 
(1) Ja priekšmets vai tiesības uz to uz bridi, kad stājies likumīgā spēkā lēmums 

par izņemšanu vai padarīšanu par nederīgu, piederējis trešajai personai vai priekš
mets bijis apgrūtināts ar trešās personas tiesībām, kuras lēmuma rezultātā zaudējušas 
spēku vai bijušas pārkāptas, trešajai personai tiek atlīdzināts zaudējums no valsts 
kases, ņemot vērā priekšmeta tirgus vērtību naudas ekvivalentā. 

(2) Zaudējuma atlīdzība netiek piemērota, ja: 
1) trešā persona vismaz vieglprātīgi sekmējusi to, ka lieta vai tiesības uz to ir 

bijuši nodarījuma līdzeklis vai priekšmets vai tā sagatavošanas līdzeklis, 
2) trešā persona nepienācīgā veidā iegādājusies priekšmetu vai tiesības uz priekš

metu, zinot apstākļus, kas pieļauj tā izņemšanu vai padarīšanu par nederīgu, vai 
3) atkarībā no apstākļiem, uz kuriem pamatota tā izņemšana vai padarīšana 

par nederīgu, saskaņā ar tiesiskiem priekšrakstiem ārpus krimināltiesībām būtu 
pieļaujama priekšmeta izņemšana no trešās personas uz ilgāku laiku bez zaudējuma 
atlīdzināšanas. 
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(3) 2.daļā paredzētajos gadījumos zaudējuma atlīdzība var tikt noteikta, ja 
atteikums tajā būtu uzskatāms par netaisnīgu cietsirdību. 

75.§ īpaši priekšraksti institūcijām un pārstāvjiem 
'Ja kāds kā: 
1) juridiskās personas pārstāvības institūcija vai tādas institūcijas loceklis, 
2) tiesībnespējīgas savienības vadītājs vai tādas savienības loceklis, vai 
3) persona, kurai ir tiesības pārstāvēt tirdzniecības apvienības locekli, 
4) tirdzniecības firmas vai komerciālas juridiskas personas vai 2. un 3.punktā 

norādītās personu apvienības galvenais pilnvarotais pārstāvis, kas ieņem vadošu 
stāvokli, vai pilnvarotais pārstāvis, 

5) kāda cita persona, kura darbojas kā juridiskas personas, uzņēmuma vai 
rūpnīcas vadības vai kādas no 2. vai 3.punktā minēto personu apvienību pilnvarnieks 
un kuras pienākumos ietilpst arī uzņēmuma vadības konsultēšana vai arī kādas 
citas pilnvaras izpildīšana vadošā amatā, 

ir veicis darbības, kas, ņemot vērā pārējos 74.-74.c§ un 74.§ norādītos 
priekšnosacījumus, pieļautu priekšmeta vai tā vērtības ekvivalenta izņemšanu vai 
pamatotu atteikumu atlīdzināt zaudējumu, piemērojot tādus priekšrakstus, viņa 
darbības tiek attiecinātas uz personu, kuru viņš pārstāv. 

214.§ 3.daļa tiek piemērota attiecīgi. 

Vispārīgie priekšraksti 

76.§ Papildu rīkojums par naudas ekvivalenta konfiskāciju vai izņemšanu 

Ja rīkojums par priekšmeta konfiskāciju vai izņemšanu nav izpildāms vai 
izpildāms nepilnā apmērā tāpēc, ka pēc rīkojuma parādījies vai kļuvis zināms kāds 
no 73.a§, 73.d§ 2.daļā vai 74.c§ minētajiem apstākļiem, tiesa var pieņemt papildu 
rīkojumu par priekšmeta vērtības piedzīšanu vai izņemšanu. 

76.a§ Atsevišķs rīkojums 

(1) Ja par sodāma nodarījuma izdarīšanu pēc faktiskajiem apstākļiem nevar 
vajāt vai notiesāt konkrētu personu, nepieciešams vai iespējams atsevišķi pieņemt 
lēmumu par priekšmeta vai tā vērtības konfiskāciju vai izņemšanu, vai par tā 
padarīšanu par nederīgu, ja ir nosacījumi, saskaņā ar kuriem ir noteikts vai pieļau
jams šis līdzeklis. 

(2) '74.§ 2.daļas 2.punktā, 3.daļā un 74.d§ paredzētajos gadījumos 1.daļas 
noteikumi piemērojami arī tad, ja: 

1) iestājies kriminālvajāšanas noilgums, 
2) saskaņā ar tiesiskiem nosacījumiem nedrīkst vajāt noteiktu personu un likums 

neko citu neparedz. 
2Taču iznīcināšana un padarīšana par nederīgu nevar tikt noteikta, ja nav 

iesnieguma, pilnvarota rīkojuma vai prasības par kriminālvajāšanu. 
(3) l.claļa tiek piemērota ari tajā gadījumā, ja tiesa atsakās no soda vai ja pro

cess tiek apturēts sakarā ar priekšrakstu, kas pieļauj to pēc prokuratūras vai tiesas 
ieskata vai pēc abu vienošanās. 
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Ceturtā sadaļa 
Cietušā iesniegums, pilnvarots rīkojums par kriminālvajāšanu. 

Kriminālvajāšanas pieprasījums 

77.§ Persona, kurai ir tiesības iesniegt iesniegumu 
(1) Ja nodarījums tiek vajāts tikai saskaņā ar iesniegumu, tad, ja likums neparedz 

neko citu, cietušais var iesniegt iesniegumu. 
(2) 'Ja cietušais nomirst, viņa tiesības uz iesniegumu likumā norādītajos 

gadījumos pāriet laulātajam, dzīvesbiedram un bērniem. 2Ja cietušais nav atstājis 
pēc sevis nedz laulāto, nedz dzīvesbiedru, nedz bērnus, vai viņi nomiruši, pirms 
beidzies iesnieguma iesniegšanas termiņš, tiesības uz iesnieguma iesniegšanu pāriet 
vecākiem, bet, ja viņi ir nomiruši, pirms beidzies iesnieguma iesniegšanas termiņš 
-brāļiem, māsām vai mazbērniem. 3Ja kāds no radiniekiem ņēmis dalību noziedzīgā 
nodarījumā vai slēpis savu radniecību, viņš tiek izslēgts no to personu skaita, uz 
kurām pāriet tiesības iesniegt iesniegumu par noziedzīgu nodarījumu. "Tiesības 
iesniegt iesniegumu nepāriet, ja vajāšana ir pretrunā ar cietušā izteikto gribu. 

(3) Ja persona, kurai ir tiesības iesniegt iesniegumu, ir rīcības nespējīga vai 
ierobežoti rīcībspējīga, iesniegumu var iesniegt viņa likumīgais pārstāvis personīgajās 
lietās vai tas, kuram ir piešķirtas personas aprūpes tiesības, un kurai ir tiesības uz 
iesnieguma iesniegšanu. 

77.a§ Iesniegums par dienesta priekšnieka nodarījumu 
(1) Ja nodarījumu izdarījusi amatpersona vai persona, kura ir speciāli pilnvarota 

publisko pienākumu veikšanai, vai bundesvēra karavīrs, vai pret bundesvēra 
karavīru, un ja šis nodarījums vajājams saskaņā ar priekšnieka dienestā iesniegumu, 
tiesības iesniegt iesniegumu ir tam priekšniekam, kuram bijusi pakļauta norādītā 
persona nodarījuma izdarīšanas laikā. 

(2) 'Profesionālajiem tiesnešiem dienesta priekšnieka vietā tiesības iesniegt 
iesniegumu ir tam, kurš veic dienesta uzraudzību pār tiesnešiem. 2Militārpersonām 
dienesta priekšnieks ir disciplinārais priekšnieks. 

(3) 'Attiecībā uz amatpersonu vai personu, kura ir speciāli pilnvarota publiskā 
dienesta veikšanai, kurai nav un nebija dienesta priekšnieka, iesniegumu var iesniegt 
oficiāla iestāde, kurā viņa strādāja. 2Ja amatpersona vai speciāli pilnvarota persona 
pati vada šo iestādi, tiesības iesniegt iesniegumu ir valsts uzraudzības institūcijai. 

(4) Attiecībā uz federālās valdības locekļiem tiesības iesniegt iesniegumu ir 
federālajai valdībai, attiecībā uz Zemes valdības locekļiem - federālās Zemes 
valdībai. 

77.b§ Iesnieguma iesniegšanas termiņš 
(1) 'Noziedzīgs nodarījums, kas tiek vajāts tikai uz iesnieguma pamata, netiek 

vajāts, ja tas, kam ir tiesības iesniegt iesniegumu, neiesniedz to triju mēnešu laikā. 
2Ja termiņa beigas ir svētdienā, vispārējā svētku dienā vai sestdienā, tas beidzas 
nākamās darba dienas beigās. 

(2)'Termiņu sāk skaitīt ar tās dienas beigām, kurā persona, kam ir tiesības 
iesniegt iesniegumu, saņem ziņas par noziedzīgo nodarījumu un to izdarījušo 
personu. 2Ja noziedzīga nodarījuma vajāšana tāpat ir atkarīga no lēmuma par laulības 
spēkā neesamību vai šķiršanu, termiņu sāk skaitīt ne agrāk kā no tās dienas beigām, 
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kurā persona, kam ir tiesības iesniegt iesniegumu, saņem ziņas par lēmuma stāšanos 
likumīgā spēkā. 3Lai iesniegumu iesniegtu likumīgais pārstāvis vai persona, kurai 
piešķirtas tiesības rūpēties par cietušo, viņiem nepieciešams zināt šos noteikumus. 

(3) Ja tiesības iesniegt iesniegumu ir vairākām personām vai vairākas personas 
ir piedalījušās noziedzīgā nodarījumā, iesnieguma iesniegšanas termiņš katram un 
pret katru personu tiek skaitīts atsevišķi. 

(4) Ja sakarā ar cietušā nāvi tiesības uz iesniegumu pārgājušas radiniekiem, 
termiņš izbeidzas ne agrāk par trim mēnešiem un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
cietušā nāves. 

(5) Termiņa noilgums tiek apturēts ar brīdi, kad attiecīgajā institūcijā saņemts 
iesniegums par mēģinājumu veikt samierināšanās procedūru starp pusēm saskaņā 
ar Kriminālprocesa kodeksa KPK 380.§ līdz apliecības izsniegšanai KPK 380.§ 
1.daļas 2.teikumā noteiktajā kārtībā. 

77.c§ Nodarījumi, ko izdarījušas abas puses 

'Ja gadījumā, kad abas puses ir izdarījušas savstarpēji saistītus nodarījumus, 
kas vajājami tikai pēc iesnieguma, puse, kurai ir tiesības uz iesniegumu, ierosina 
kriminālvajāšanu pret otru pusi, kurai tāpat ir tiesības uz iesniegumu, otrā puse 
zaudē tiesības uz iesnieguma iesniegšanu, ja viņa neveic tādas pašas darbības, pirms 
tiesājamais pabeidzis pēdējo vārdu pirmās instances tiesā. 2Sī persona pretsūdzību 
var iesniegt pat tad, ja beidzies sūdzības iesniegšanas termiņš. 

77.d§ Iesnieguma atsaukšana 

(1) 'Iesniegums var tikt atsaukta. 2Par iesnieguma atsaukšanu jāpaziņo līdz 
kriminālprocesa, kuram ir likumīgs spēks, beigām. 'Atsauktais iesniegums nevar 
tikt iesniegts vēlreiz. 

(2) 'Ja pēc cietušā nāves persona, kurai ir tiesības iesniegt iesniegumu, nomirs 
pēc tam, kad iesniegts iesniegums, iesniegumu var atsaukt cietušā laulātais, dzīves
biedrs, bērni, vecāki, brāļi, māsas un mazbērni 77.§ 2.daļā noteiktajā radniecības 
pakāpes kārtībā. 2Vairāki vienādas radniecības pakāpes radinieki var izmantot šīs 
tiesības tikai kopīgi. 3Tas, kurš ņēmis dalību noziedzīgā nodarījumā, nevar atsaukt 
iesniegumu. 

77.e§ Pilnvarotais rīkojums un kriminālvajāšanas pieprasījums 

Ja nodarījums vajājams tikai pēc attiecīga pilnvarota rīkojuma iesniegšanas vai 
pēc pieprasījuma, attiecīgi darbojas 77. un 77d.§. 

Piektā sadaļa 
N o i l g u m s 

Pirmā nodaļa 

Kriminālvajāšanas noilgums 

78.§ Noilgums 

(1) 'Noilgums izslēdz sodu par nodarījumu un labošanas un drošības līdzekļu 
piemērošanu (11.§ 1.daļas 8.punkts). 276.a§ 1.daļas 1.teikuma 1.punkts paliek bez 
izmaiņām. 
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(2)* Noziegumam, kas norādīts 211 .§ (slepkavība), noilgums netiek piemērots. 
(3) Ja vajāšanai noteikts noilgums, noilgumam ir šādi termiņi: 
1) trīsdesmit gadi noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem paredzēta brīvības 

atņemšana uz mūžu;** 
2) divdesmit gadi par noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem paredzēta brīvības 

atņemšana uz laiku, ilgāku par desmit gadiem; 
3) desmit gadi par noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem paredzēta brīvības 

atņemšana uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem; 
4) pieci gadi par noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem paredzēta brīvības 

atņemšana uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem; 
5) trīs gadi pārējiem noziedzīgiem nodarījumiem. 
(4) Noilguma termiņu nosaka atbilstoši likuma, kas paredz nodarījuma sastāvu, 

sankcijām, neņemot vērā pastiprinošos un mīkstinošos apstākļus, kas paredzēti 
sevišķajā daļā, vai īpaši smagiem vai mazāk smagiem gadījumiem. 

78.aS Noilguma termiņu skaitīšanas sākums 
'Noilguma termiņu sāk skaitīt ar nodarījuma pabeigšanas brīdi.2Ja sekas, kas 

ietilpst nodarījuma sastāvā, iestājas vēlāk, noilguma termiņu sāk skaitīt no šī brīža. 

78.bS Noilguma apturēšana 

(1) Noilgums tiek apturēts: 
1) Līdz upura astoņpadsmitā dzīves gada beigām, ja izdarīti noziedzīgi nodarī

jumi, kas sodāmi saskaņā ar 174.c§ un 176.-179.§, 
2) uz to laiku, kamēr saskaņā ar likumu vajāšana nevar tikt uzsākta vai turpināta; 

šis nosacījums nav spēkā, ja nodarījums nevar tikt vajāts tikai tāpēc, ka nav 
iesnieguma, pilnvarota rīkojuma vai kriminālvajāšanas pieprasījuma. 

(2) Ja vajāšanai traucē tas apstāklis, ka persona, kura izdarījusi noziedzīgu 
nodarījumu, ir bundestāga vai Zemes likumdošanas institūcijas loceklis, noilgums 
tiek apturēts tikai līdz tās dienas beigām, kurā 

1) prokuratūra vai varas institūcija, vai policijas dienesta kalpotājs pieprasīs 
ziņas par noziedzīgo nodarījumu un noziedzīgo nodarījumu izdarījušo personu, vai 

* 78.§ 2.rindkopa darbojas arī attiecībā uz agrāk izdarītajiem nodarījumiem, ja krimināl-
vājāšana nav zaudējusi spēku sakarā ar noilgumu uz 1979.gada 21 .jūliju; sk. 1969.gada 
16.jūlija Likuma par Kriminālkodeksa grozīšanu 216.pantu (BGB1. I, 1046.lpp.). 

** Pievērst uzmanību 1965.gada 13.aprīļa Likuma par krimināltiesisko noilguma termiņu 
skaitīšanu 1. § (BGBI.1,315.lpp.), kas grozīts ar ! 969.gada 25.jūnija Likumu (13GB1.1, 
645.lpp.): 
"§1. Kriminālvajāšanas noilguma termiņa apturēšana 
(1)' Skaitot noilguma termiņu nodarījumu vajāšanai, par kuru izdarīšanu draud brīvī
bas atņemšanas sods uz mūžu, neliek ieskaitīts laiks no 1945.gada 8.maija līdz 1949.gada 
31.decembrim.2 Uz šo laiku šo nodarījumu vajāšanas termiņš tiek apturēts. 
(2) Pirmā rindkopa nedarbojas attiecībā uz nodarījumiem, kuru vajāšanas noilgums 
jau iestājies uz šā likuma likumīgā spēkā stāšanās brīdi." 
Sk. tāpat 1993.gada 26.marta Otro likumu par kriminālvajāšanas noilguma termiņu 
skaitīšanu (Otrais skaitīšanas likums). (BGBI. I, 392.lpp.). 
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2) varas institūcijām tiks iesniegts ziņojums vai iesniegums pret noziedzīgā 
nodarījuma izdarītāju (Kriminālprocesa kodeksa 158.§). 

(3) Ja pirmās instances tiesas spriedums pasludināts līdz noilguma termiņa beigām, 
noilguma termiņš beidzas ne ātrāk par brīdi, kad beidzas likumīgais process. 

(4) Ja par īpaši smagiem gadījumiem likums paredz paaugstinātu sodu brīvības 
atņemšanas veidā uz laiku, ilgāku par pieciem gadiem, un krimināllietas iepriekšējā 
izskatīšana uzsākta agrāk nekā Zemes tiesā, noilguma termiņš tiek apturēts 78.§ 
3.daļas 4.punktā paredzētajos gadījumos ar brīdi, kad uzsākta krimināllietas izskatīšana 
tiesā, taču uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. 3.dala paliek bez izmaiņām. 

(5) Ja izdarītājs uzturas kādā no ārvalstīm un attiecīgā iestāde iesniedz šai valstij 
oficiālu izdošanas lūgumu, noilgums tiek pārtraukts ar to brīdi, kad ārvalsts šo 
lūgumu saņēmusi, 

1) līdz izdarītāja nodošanai Vācijas iestādēm, 
2) līdz izdarītājs kādā citādā veidā atstājis pieprasītās ārvalsts suverēno apgabalu, 
3) līdz lūguma noraidījuma saņemšanai Vācijas iestādēs no ārvalsts vai 
4) līdz šā lūguma atsaukšanai. 
Ja lūguma saņemšanas datumu ārvalstī nevar noteikt, lūgums ir uzskatāms par 

ienākušu pēc viena mēneša kopš nosūtīšanas vai nodošanas ārvalstij, ja pieprasošai 
iestādei nekļūst zināms, ka lūgums ārvalstij tiešām nav pienācis vai arī ir pienācis 
vēlāk. 1.teikums neattiecas uz izdošanas lūgumu saskaņā ar 1002.gada 13.jūnija likumu. 

78.c§ Noilguma pārtraukšana 

(1) 'Noilgums tiek pārtraukts ar: 
1) apsūdzētā pirmo pratināšanu, paziņojot, ka pret viņu uzsākta iepriekšējā 

izmeklēšana, vai ar rīkojumu par šo pratināšanu vai ar paziņošanu par to, 
2) katru tiesas veikto tiesājamā pratināšanu vai rīkojumu par to, 
3) katru tiesas vai prokurora noteikto ekspertīzi, ja apsūdzētais agrāk ticis prati

nāts vai viņam bija paziņots par iepriekšējās izmeklēšanas uzsākšanu, 
4) jebkuru tiesas rīkojumu par aresta uzlikšanu vai kratīšanu un tiesas lēmumiem, 

kas saglabā tos spēkā, 
5) pavēli par aizturēšanu, pavēli par ievietošanu izolācijas iestādē, pavēli par 

atvešanu un tiesas lēmumiem, kuri atstāj spēkā šīs pavēles, 
6) apsūdzības celšanu, 
7) tiesas lietvedības uzsākšanu, 
8) jebkuru tiesas izmeklēšanas laika nozīmēšanu, 
9) soda noteikšanu vai citādu spriedumam atbilstošu rīkojumu, 
10) procesa apturēšanu uz laiku sakarā ar apsūdzētā prombūtni, kā arī jebkādu 

tiesneša vai prokurora rīkojumu, kas tiek pieņemts pēc tādas tiesas procesa apturē
šanas vai procesā pret klāt neesošo apsūdzēto viņa atrašanās vietas noskaidrošanai 
vai pierādījumu nodrošināšanai, 

11) tiesas procesa apturēšanu uz laiku sakarā ar tiesājamā nespēju piedalīties 
tiesas izmeklēšanā, kā arī jebkuru tiesneša vai prokurora rīkojumu, kas tiek pieņemts 
pēc tādas tiesas izmeklēšanas apturēšanas, lai noskaidrotu tiesājamā spēju piedalīties 
tiesas procesā, vai 

12) jebkādu tiesneša lūgumu par izmeklēšanas darbību izdarīšanu ārvalstī. 
2Lietvedībā par nepieskaitāmas personas izdarītu sodāmu nodarījumu, kā arī 

atsevišķā procesā noilgums tiek pārtraukts ar 1.teikumā minētajām darbībām, kas 

Vispārīgā daļa 

nepieciešamas, lai realizētu lietvedību nepieskaitāmas personas lietā, kura izdarījusi 
sodāmu nodarījumu, vai atsevišķā tiesas procesā. 

(2) 'Noilguma termiņš tiek pārtraukts ar rakstisku rīkojumu vai lēmumu rīkoju
ma vai lēmuma par to parakstīšanas brīdī. 2Ja dokuments uzreiz pēc parakstīšanas 
netiek iekļauts lietas gaitā, noteicošais ir brīdis, kad tas faktiski pievienots lietai. 

(3) 'Pēc jebkuras noilguma pārtraukšanas noilguma termiņu sāk skaitīt no jauna. 
2 Vajāšana zaudē spēku noilguma dēļ, ja no 78a.§ norādītā divkāršā termiņa pagājuši 
minimums trīs gadi un ja noilguma laiks saskaņā ar speciālajiem likumiem ir mazāks 
par trim gadiem. 378.b§ paliek bez izmaiņām. 

(4) Noilguma pārtraukums darbojas tikai attiecībā uz to personu, kurai ir sakas 
ar nodarījumu. 

(5) Ja likums, kas ir spēkā nodarījuma pabeigšanas brīdī, tiek mainīts pirms 
lēmuma pieņemšanas un tā rezultātā tiek samazināts noilguma termiņš, noilgumu 
pārtraucošās darbības, kuras bija veiktas pirms jaunā likuma spēkā stāšanās, paliek 
spēkā, patja noilguma pārtraukšanas brīdī uz vajāšanu pēc jaunā likuma jau attiektos 
tiesiskās normas par noilgumu. 

Otrā nodaļa 
Sprieduma izpildīšanas noilgums 

79.§ Noilguma laiks 
(1) Iestājoties noilgumam, noteiktais sods, kas stājies likumīgā spēkā, vai cits 

labošanas vai drošības līdzeklis ( l l . § 1.daļas 8.punkts) nevar tikt piemērots. 
(2) Sprieduma izpildīšanai par brīvības atņemšanu uz mūžu noilgums nav 

piemērojams. 
(3) Noilgumam ir šādi termiņi: 
1) divdesmit pieci gadi, ja brīvības atņemšana ir ilgāka par desmit gadiem, 
2) divdesmit gadi, ja brīvības atņemšana ir uz laiku no pieciem līdz desmit 

gadiem, 
3) desmit gadi, ja brīvības atņemšana ir uz laiku no viena gada līdz pieciem 

gadiem, 
4) pieci gadi, ja brīvības atņemšana ir uz laiku līdz vienam gadam vai naudas 

sods vairāk nekā trīsdesmit dienas likmes, 
5) trīs gadi, ja naudas sods ir līdz trīsdesmit dienas likmēm. 
(4) 'Preventīvā ieslodzījuma izpildīšanai noilgums netiek piemērots. 2Pārējiem 

līdzekļiem noilguma termiņš ir desmit gadi. 3Ja piemērota uzvedības uzraudzība 
vai pirmā ievietošana izolācijas iestādē, noilguma termiņš ir pieci gadi. 

(5) 'Ja bez brīvības atņemšanas vai naudas soda vai vienlaikus ar brīvības 
atņemšanu un naudas sodu noteikta mantas konfiskācija, priekšmeta izņemšana 
vai iznīcināšana, viena soda vai cita līdzekļa izpildīšanas noilgums netiek piemērots 
pirms cita soda izpildīšanas. 2Taču vienlaikus noteiktais preventīvais ieslodzījums 
nav šķērslis noilguma piemērošanai vai citu līdzekļu izpildīšanai. 

(6) Noilgumu sāk skaitīt ar brīdi, kad lēmums stājies likumīgā spēkā. 

79.a§ Sprieduma izpildīšanas noilguma apturēšana 

Noilgums tiek apturēts uz laiku: 
1) kamēr saskaņā ar likumu izpildīšana nevar tikt uzsākta vai turpināta, 
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2) kamēr tiesājamam dotas tiesības: 
a) uz izpildīšanas atlikšanu vai pārtraukšanu. 
b) uz nosacītu atlikšanu sakarā ar tiesas lēmumu vai apžēlošanas kārtībā vai 
c) uz maksājumu nosacījumu atvieglošanu naudas soda, mantas konfiskācijas 

vai atsevišķu priekšmetu izņemšanas gadījumā; 
3) kamēr notiesātais atradies valsts iekšienē vai ārvalstī iestādē, kur viņš bijis 

ievietots pēc varas oficiāla rīkojuma. 

79.b§ Sprieduma izpildīšanas noilguma termiņa pagarināšana 

Tiesa var vienu reizi pagarināt noilguma termiņu uz pusi no likumā paredzētā 
laika pirms tā beigšanās pēc institūcijas, kas izpilda spriedumu, lūguma,ja notiesātais 
atrodas vietā, no kurienes nevar tikt izdarīta viņa izdošana vai nogādāšana. 

474 

Sevišķā daļa 

SEVIŠĶĀ DAĻA 

Pirmā sadaļa 
M i e r a nodevība, dz imtenes nodevība un br iesmu 

radīšana demokrātiskai t iesiskai valstij 

Pirmā nodaļa 
Miera nodevība 

80.§ Gatavošanās agresīvam karam 

Kurš gatavo agresīvu karu (Pamatlikuma 26.panta l.dala), kurā jāpiedalās 
Vācijas Federatīvajai Republikai, un ar to rada kara draudus Vācijas Federatīvajai 
Republikai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz mūžu vai ar brīvības atņemšanu uz 
laiku, ne mazāku par desmit gadiem. 

80.a§ Kūdīšana uz agresīvu karu 
Kurš šā likuma darbības telpā publiski, sapulcēs vai izplatot rakstveida materiālus 

( l l . § 3.daļa), kūda uz agresīvu karu (80.§), sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

Otrā nodaļa 
Valsts nodevība 

81.§ Valsts nodevība pret Federāciju 

(1) Kurš, lietojot vardarbību vai vardarbības pielietošanas draudus, mēģina 
1) graut Vācijas Federatīvās Republikas nedalāmību vai 
2) izmainīt ar Vācijas Federatīvās Republikas Pamatlikumu noteikto konstitu

cionālo kārtību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz mūžu vai ar brīvības atņemšanu 
uz laiku, ne mazāku par desmit gadiem 

(2) Mazāk smagos gadījumos tiek noteikta brīvības atņemšana uz laiku no viena 
gada līdz desmit gadiem. 

82.§ Valsts nodevība pret Zemi 

(1) Kurš, lietojot vardarbību vai vardarbības pielietošanas draudus, mēģina 
1) pievienot pilnībā vai daļēji Zemes teritoriju citai Vācijas Federatīvās 

Republikas Zemei vai atdalīt daļu no Zemes teritorijas vai 
2) izmainīt konstitucionālo kārtību, kasa pamatojas uz Zemes konstitūciju, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

83.§ Gatavošanās dzimtenes nodevībai 

(1) Kurš gatavo noteiktu valsts nodevības akciju pret Federāciju, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem, mazāk smagos 
gadījumos - ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem. 

(2) Kurš gatavo noteiktu valsts nodevības akciju pret Zemi, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
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83.a§ Aktīva nožēlošana 

(1)81.un 82.§ paredzētajos gadījumos tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt sodu 
(49.§ 2.daļa) vai saskaņā ar šo priekšrakstu atteikties no soda, ja persona labprātīgi 
atsakās no nodarījuma turpmākas izdarīšanas un novērš viņai zināmās briesmas, 
ka citi turpinās viņas rīcību, kas vērsta uz šā nodarījuma izdarīšanu, vai būtiski tās 
mazina, vai, ja viņa labprātīgi liek šķēršļus Šā nodarījuma izdarīšanai līdz galam. 

(2) 83.§ paredzētajos gadījumos tiesa var rīkoties saskaņā ar 1.daļu, ja persona 
labprātīgi atsakās no sava nodoma un novērš viņas radītās un viņai zināmās briesmas, 
ka citi turpinās rīcību, kas vērsta uz nodarījuma izdarīšanu, vai būtiski tās mazina 
vai ja labprātīgi liks šķēršļus šā nodarījuma izdarīšanai līdz galam. 

(3) Ja minētās briesmas tiek novērstas vai būtiski samazinātas, vai tiek novērsta 
šā nodarījuma izdarīšana līdz galam bez personas piedalīšanās, pietiek ar viņa 
labprātīgiem un nopietniem centieniem šā mērķa sasniegšanai. 

Trešā nodaļa 
Draudi demokrātiskai tiesiskai valstij 

84.§ Par antikonstitucionālu pasludinātas partijas darbības turpināšana 

(1) 'Kurš, būdams organizators vai uzkūdītājs šā likuma darbības telpā, atbalsta 
tādas partijas organizatorisko vienotību, 

1) kuru Federālā Konstitucionālā tiesa pasludinājusi par antikonstitucionālu 
vai 

2) attiecībā uz kuru tiesa ir konstatējusi, ka tā ir aizliegtai partijai līdzīga organizā
cija, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
2Mēģinājums ir sodāms. 

(2) Kurš piedalās l.daļā minētās partijas darbībā kā tās loceklis vai kurš atbalsta 
tās organizatorisko vienotību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem 
gadiem vai ar naudas sodu. 

(3) 'Kurš veic pretdarbību lēmumam lietā, ko pieņēmusi Federālā Konstitucio
nālā tiesa procesā saskaņā ar Pamatlikuma 21.panta 2.daļu vai sakarā ar lietvedību 
saskaņā ar Likuma par partijām 33.§ 2.daļu, vai veic pretdarbību izpildāmajam 
priekšrakstam, kas bija pieņemts sakarā ar tādā lietvedībā taisītā lēmuma izpildīšanu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
21.teikumā norādītajai lietvedībai pielīdzināma lietvedība saskaņā ar Pamatlikuma 
18.pantu. 

(4) 1.daļas 2.teikumā, 2.daļā un 3.daļas 1.teikumā minētajos gadījumos tiesa 
pēc sava ieskata var mīkstināt dalībniekiem sodu (49. § 2.daļa) vai atteikties no 
soda saskaņā ar šiem priekšrakstiem, ja viņu vaina ir nenozīmīga un viņu dalībai 
tajā ir pakārtota loma. 

(5) 1.-3.daļas l.tcikumā paredzētajos gadījumos tiesa var mīkstināt sodu pēc 
sava ieskata (49.§ 2.daļa) vai atteikties no soda saskaņā ar šiem priekšrakstiem, ja 
persona, kura izdarījusi nodarījumu, labprātīgi un neatlaidīgi cenšas likt šķēršļus 
turpmākai partijas eksistencei; ja viņa sasniedz šo mērķi vai ja tas tiek sasniegts bez 
viņas pūlēm, šī persona netiek sodīta. 
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85.§ Aizlieguma apvienoties pārkāpšana 
(1) 'Kurš, būdams organizators vai labvēlis šā likuma darbības telpā, atbalsta 
1) tādas partijas vai apvienības organizatorisko vienotību, par kuru procesā 

saskaņā ar Likuma par partijām 33.§ 3.daļu viennozīmīgi konstatēts, ka tās ir līdzīgas 
aizliegtām partijām, vai 

2) tādas apvienības organizatorisko vienotību, kura ir aizliegta, jo tā vēršas pret 
konstitucionālo kārtību vai pret ideju par savstarpējo sapratni starp tautām, vai par 
kuru konstatēts, ka tā ir aizliegtai apvienībai līdzīga organizācija, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

2Mēģinājums ir sodāms. 
(2) Kurš kā loceklis piedalās l.daļā minētajās partijās vai apvienībās vai atbalsta 

to organizatorisko vienotību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem 
vai ar naudas sodu. 

(3) 84.§ 4. un 5.daļa piemērojama atbilstoši. 
86.§ Antikonstitucionālu organizāciju propagandas materiālu izplatīšana 

(1) Kurš izplata 
1) Federālās Konstitucionālās tiesas par antikonstitucionālu izsludinātas partijas 

vai partijas vai apvienības, par kurām neapgāžami konstatēts, ka tās ir tādu partiju 
aizstājējas, propagandas materiālus, 

2) neapstrīdami aizliegtas apvienības, jo tā acīmredzami vēršas pret konstitucio
nālo iekārtu vai pret ideju par savstarpējo sapratni starp lautām, vai aizliegtajai 
līdzīgas apvienības propagandas materiālus, 

3) valdības, apvienības vai organizācijas, kuras atrodas ārpus šā likuma darbības 
sfēras un kuru darbība vērsta uz 1. un 2.punktā minēto partiju vai apvienību mērķu 
sasniegšanu, propagandas materiālus vai 

4) izplata Vācijas teritorijā propagandas materiālus, kas vērsti uz bijušās nacionāl
sociālistiskās organizācijas mērķu sasniegšanu, vai izgatavo tos izplatīšanai Vācijas 
teritorijā vai ārvalstīs, vāc, ieved vai izved, vai padara tos par pieejamiem datu 
bāzē,* sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Par propagandas līdzekļiem l.daļas izpratnē atzīstami tikai tādi iespiesti 
materiāli ( l l . § 3.claļa), kuru saturs vērsts pret brīvu, demokrātisku, konstitucionālu 
iekārtu vai pret ideju par savstarpējo sapratni starp tautām. 

(3) 1 .daļa netiek piemērotajā propagandas līdzekļi vai darbība kalpo pilsoniskai 
izglītošanai', aizsardzībai pret antikonstitucionālām tieksmēm, mākslai vai zinātnei, 
pētīšanai vai apmācībai, priekšstatiem par procesiem, kuri notiek šajā laikā vai 
vēsturē, vai citādiem līdzīgiem mērķiem. 

(4) Ja vaina ir nenozīmīga, tiesa var atteikties no soda saskaņāar šiem priekšrakstiem. 
86.a§ Antikonstitucionālu organizāciju zīmju izmantošana 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu sodāms 

tas, kurš 

* 86.§ l.daļā saskaņā ar 1974.gada 2.marta Likuma par Krimināllikuma spēkā stāšanos 
296.pantu netiek piemērota attiecībā uz avīzēm un žurnāliem, kuri ārpus ša likuma 
darbības telpas periodiski un regulāri liek izdoti un izplatīti tur visur un publiski. 
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1) Vācijas teritorijā izplata kādas no 86.§ 1.daļas 1., 2. vai 4.punktā minēto partiju 
vai apvienību zīmēm vai publiski izmanto tās sapulcēs vai viņa izplatītajos rakstveida 
materiālos ( l l . § 3.daļa) vai 

2) izgatavo izplatīšanai vai izmantošanai Vācijas teritorijā vai ārvalstī l.daļā 
minētajā veidā priekšmetus, kas attēlo vai satur līdzīgas zīmes, vāc, ieved vai izved 
(ās. 

(2) 'Ar zīmēm 1 .daļas nozīmē saprot galvenokārt karogus, nozīmītes, atsevišķus 
uniformas priekšmetus, paroles un sveicinājuma formas. 21.teikumā minētajām 
zīmēm pielīdzināmas līdzīgas zīmes, kuras ir tām analoģiskas. 

(3) 86.§ 3. un 4.daļa piemērojama atbilstoši. 

87.§ Aģentūras darbība sabotāžas nolūkā 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 
sodāms tas, kurš ārpus šā likuma darbības telpas atrodošās valdības, apvienības vai 
iestādes uzdevumā gatavo sabotāžas aktus, kuriem jānotiek šā likuma darbības telpā, 
ja viņš 

1) izrāda gatavību izdarīt šādas darbības pēc kādas no minēto instanču 
norādījuma, 

2) izspiego sabotāžas objektus, 
3) izgatavo sabotāžas līdzekļus, iegādājas tos sev vai citai personai, glabā tos, 

nodod citai personai vai ieved šā likuma darbības telpā, 
4) būvē, uztur vai pārbauda noliktavas sabotāžas līdzekļu pieņemšanai vai 

atbalsta punktus sabotāžas veikšanai, 
5) iziet apmācību sabotāžas aktu izdarīšanai vai apmāca tam citas personas vai 
6) nosaka vai uztur sakarus starp sabotāžas aģentiem (l.-5.punkts) un kādu no 

m i n ē t a j ā m instancēm 
un ar to tīši vai apzināti virza savas darbības pret Vācijas Federatīvās Republikas 

nedalāmību vai drošību vai pret tās konstitucionālajiem pamatiem. 
(2) Sabotāžas akti 1.daļas nozīmē ir 
1) darbības, kas veido 109.e,305., 306.-306.C, 307.-309., 313., 315., 315.b, 316.b§, 

316.c§ l.daļas 2.punktā, 317. un 318.§ paredzēto nodarījumu sastāvu, un 
2) citas darbības, kas liek šķēršļus vai traucē valsts aizsardzībai, civiliedzīvotāju 

aizsardzībai no militārām briesmām vai visai ekonomikai svarīga uzņēmuma 
funkcionēšanai tādā veidā, ka ar šīm darbībām iznīcina, sabojā, izmaina vai padara 
par nederīgām darbam nepieciešamas lielas vai novērš uzņēmuma funkcionēšanai 
nepieciešamās enerģijas padevi. 

(3) Tiesa var atteikties no saskaņā ar šiem priekšrakstiem noteiktā soda, ja 
persona labprātīgi pārtrauc savas darbības un tik savlaicīgi informē attiecīgās iestā
des, ka sabotāžas akti, par kuriem viņa zina, vēl var tikt novērsti. 

88.§ Antikonstitucionāla sabotāža 

(1) Kurš, būdams organizators vai uzkūdītājs, nedarbojoties kopā ar grupu vai 
tai, vienatnē tīši veicina, lai šā likuma darbības telpā ar savām kaitnieciskajām 
darbībām pilnībā vai daļēji izvestu no ierindas vai padarītu par neiespējamu izmantot 
pēc to nozīmes 

1) uzņēmumus vai iekārtas, kas kalpo pasta pakalpojumu vai sabiedrisko sakaru 
nodrošināšanai, 
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2) telekomunikācijas iekārtas, kas kalpo sabiedriskiem mērķiem, 
3) uzņēmumus un iestādes, kas kalpo iedzīvotāju apgādāšanai ar ūdeni, gaismu, 

siltumu un enerģiju, vai 
4) dienestus, iekārtas, būves vai priekšmetus, kas pilnībā vai galvenokārt kalpo 

sabiedriskās drošības vai kārtības interesēm 
un ar to tīši vēršas pret Vācijas Federatīvās Republikas nedalāmību vai drošību, 

vai pret konstitucionālajiem pamatiem, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

89.§ Antikonstitucionāla iedarbība uz bundesvēru un sabiedriskās drošības 
institūcijām 

(1) Kurš plānveidīgi iedarbojas uz bundesvēra vai citas sabiedriskās drošības 
institūcijas sastāvu, lai grautu to gatavību saskaņā ar dienesta pienākumu sargāt 
Vācijas Federatīvās Republikas drošību vai konstitucionālo iekārtu, un tādējādi tīši 
vēršas pret Vācijas Federālās Republikas nedalāmību vai drošību, vai pret tās 
konstitucionālo iekārtu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) S6.§ 4.daļa piemērojama atbilstoši. 

90.§ Federālā prezidenta goda aizskaršana 

(1) Kurš publiski, sapulcē vai izplatot rakstveida materiālus (11.§ 3.daļa), aizskar 
Federālā prezidenta godu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem 
līdz pieciem gadiem. 

(2) Mazāk smagos gadījumos tiesa var mīkstināt sodu pēc sava ieskata (49.§ 
2.daļa), ja nav izpildīti 18S.§ priekšnoteikumi. 

(3) Sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, 
ja nodarījums izpaužas kā neslavas celšana (287.§) vai ja izdarītājs ar savu 
nodarījumu tīši vēršas pret Vācijas Federatīvās Republikas nedalāmību vai pret tās 
konstitucionālajiem pamatiem. 

(4) Nodarījums tiek vajāts tikai pēc Federālā prezidenta izdota pilnvarojuma. 

90.a§ Valsts un tās simbolu zaimošana 

(1) Kurš publiski, sapulcē, vai izplatot rakstveida materiālus ( l l . § 3.daļa), 
1) aizskar Vācijas Federatīvo Republiku vai kādu no tās Zemēm vai to 

konstitucionālo kārtību vai ar Jaunu nolūku zaimo vai 
2) aizskar Vācijas Federatīvās Republikas vai kādas tās Zemes krāsas, karogu, 

ģerboni vai himnu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 
naudas sodu. 

(2) 'Tāpat sodāms tas, kurš noņem, iznīcina, sabojā vai padara par nederīgu vai 
par neatpazīstamu publiski izkārtu Vācijas Federatīvās Republikas vai kādas tās 
Zemes karogu vai varas institūcijas publiski izmantojamu Vācijas Federatīvās 
Republikas vai kādas tās Zemes valstiskās suverenitātes simbolu vai izdara 
aizskarošas darbības pret tiem. 2Mēģinājums ir sodāms. 

(3) Sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai naudas sods, ja 
izdarītājs ar savu nodarījumu apzināti vēršas pret Vācijas Federatīvās Republikas 
vienotību vai pret tās konstitucionālajiem pamatiem. 
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90.b§ Konstitucionālo institūciju antikonstitucionāla aizskaršana 

(1) Kurš publiski, sapulcē, vai izplatot rakstveida materiālus (11.§ 3.daļa), aizskar 
Federācijas vai tās Zemes likumdevēja institūciju, valdību vai Konstitucionālo tiesu 
vai kādu no to locekļiem tādā veidā, ka tas apdraud valsts autoritāti, un tādējādi 
vēršas pret Vācijas Federatīvās Republikas nedalāmību vai pret tās konstitucionā
lajiem pamatiem, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz 
pieciem gadiem. 

(2) Nodarījums tiek vajāts tikai pēc pilnvarojuma, kuru izdevusi attiecīgā 
konstitucionālā institūcija vai tā loceklis. 

91 .§ Piemērošanas joma 

84., 85. un 87.§ attiecināms tikai uz tiem nodarījumiem, kuri bija izdarīti rīcības 
rezultātā šā likuma darbības telpā. 

Ceturtā nodaļa 
Vispārīgie noteikumi 

92.§ Jēdzienu skaidrojums 

(1) Šā likuma izpratnē Vācijas Federatīvās Republikas nedalāmību pārkāpj tas, 
kurš sekmē tās brīvības atņemšanu no citas valsts puses, grauj tās valstisko vienotību 
vai atdala tai piederošo teritoriju. 

(2) Šā likuma izpratnē konstitucionālie pamati ir 
1) tautas tiesības realizēt valsts varu vēlēšanās un balsošanā un ar likumdevēja 

varas, izpildvaras un tiesu varas starpniecību, un ievēlēt tautas pārstāvniecību 
vispārīgās, tiešās, brīvās, vienlīdzīgās un aizklātās vēlēšanās, 

2) likumdevēja saites ar konstitucionālo iekārtu un izpildvaras un tiesu varas 
saites ar likumu un tiesībām, 

3) tiesības veidot un realizēt parlamentārās opozīcijas darbību, 
4) valdības maināmība un tās atbildība tautas pārstāvniecības priekšā, 
5) tiesu neatkarība un 
6) nepieļaujamība pielietot jebkādu vardarbību un patvaļu. 
(3) Šā likuma izpratnē 
1) par Vācijas Federatīvās Republikas nedalāmības apdraudējumiem atzīstami 

tādi apdraudējumi, kuru subjekti cenšas nodarīt kaitējumu Vācijas Federatīvās 
Republikas nedalāmībai (l.daļa), 

2) par Vācijas Federatīvās Republikas drošības apdraudējumiem atzīstami tādi 
apdraudējumi, kuru subjekti cenšas nodarīt kaitējumu Vācijas Federatīvās 
Republikas iekšējai un ārējai drošībai, 

3) par konstitucionālo pamatu apdraudējumiem atzīstami tādi apdraudējumi, 
kuru subjekti cenšas likvidēt, padarīt par bezspēcīgu vai graut kādu konstitucionālu 
principu (2.daļa). 

92.a§ Papildu sekas 

Par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar šo sadaļu līdz ar sodu brīvības atņemšanas 
veidā uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem, tiesa var atņemt iespēju ieņemt 
publiskus amatus, iespēju rīkoties ar tiesībām, kas iegūtas publisku vēlēšanu 
rezultātā, un tiesības publiski vēlēt un balsot (45.§ 2. un 5.daļa). 
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92.b§ Izņemšana 
'Ja izdarīts šajā sadaļā paredzēts sodāms nodarījums, var tikt konfiscēti 
1) priekšmeti, kas tika iegūti nodarījuma rezultātā vai tika izmantoti tā izdarīšanā 

vai sagatavojoties tam, vai bija paredzēti tam un 
2) 80.a, 86., 86.a, 90.-90.b§ norādītie priekšmeti, kas saistīti ar nodarījumu. 
274.a§ tiek piemērots. 

Otrā sadaļa 

Valsts nodevība un ārējās drošības apdraudējums 

93.§ Valsts noslēpuma jēdziens 
(1) Valsts noslēpums ir fakti, priekšmeti vai ziņas, kas pieejamas tikai ierobežo

tam personu lokam un kas turamas noslēpumā no ārvalsts, lai novērstu smaga 
kaitējuma nodarīšanas briesmas Vācijas Federatīvās Republikas ārējai drošībai. 

(2) Fakti par brīvas, demokrātiskas, konstitucionālas iekārtas pārkāpšanu vai 
fakti, kas tiek turēti noslēpumā no Vācijas Federatīvās Republikas partneriem 
atbilstīgi līgumiem par valsts līmenī saskaņotiem ierobežojumiem bruņošanās jomā, 
nav valsts noslēpums. 

94.§ Valsts nodevība 
(1) Kurš valsts noslēpumu 
1) paziņo ārvalstij vai kādam no tās starpniekiem vai 
2) citādā veidā padara to pieejamu personai, kurai nav uz to tiesību, vai izplata 

to publiski, lai nodarītu kaitējumu Vācijas Federatīvajai Republikai vai atbalstītu 
ārvalsti, un tādējādi rada briesmas nodarīt smagu kaitējumu Vācijas Federatīvās 
Republikas ārējai drošībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par 
vienu gadu. 

(2) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz mūžu vai brīvības 
atņemšana uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem. 2īpaši smagi gadījumi ir tad, ja 
persona 

1) ļaunprātīgi izmanto savu atbildīgo stāvokli, kas uzliek viņai par pienākumu 
īpaši glabāt valsts noslēpumu, vai 

2) ar savu rīcību rada briesmas nodarīt īpaši smagu kaitējumu Vācijas Federa
tīvās Republikas ārējai drošībai. 

95.§ Valsts noslēpuma izpaušana 
(1) Kurš padara pieejamu nepiederīgai personai valsts noslēpumu, ko sargā 

dienesta instance vai pēc tās prasības, vai padara to pieejamu sabiedrībai un tādējādi 
rada briesmas nodarīt ievērojamu kaitējumu Vācijas Federatīvās Republikas ārējai 
drošībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem, ja nodarījums nav sodāms saskaņā ar 94.§. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada 

līdz desmit gadiem. 294.§ 2.daļas 2.teikums ir piemērojams. 

96.§ Nodevīga spiegošana: valsts noslēpuma izspiegošana 
(1) Kurš izspiego valsts noslēpumu, lai to izdotu (94.§), sodāms ar brīvības 

atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
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(2) 'Kurš izspiego valsis noslēpumu, ko sargā valsis iestāde vai pēc tās iniciatīvas, 
lai to izpaustu (95.§), sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz pieciem gadiem. ^Mēģinājums ir sodāms. 

97.§ Valsts noslēpuma izpaušana 

(1) Kurš padara pieejamu nepiederīgai personai valsts noslēpumu, ko sargā 
valsts iestāde vai pēc tās iniciatīvas, vai padara to pieejamu sabiedrībai un tādējādi 
rada briesmas nodarīt nopietnu kaitējumu Vācijas Federatīvās Republikas ārējai 
drošībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas 
sodu. 

(2) Kurš aiz vieglprātības padara pieejamu nepiederīgai personai vai publiski 
izpauž valsts noslēpumu, ko sargā valsts iestādes vai pēc to iniciatīvas, un kas tam 
bija pieejams sakarā ar amatu, dienesta stāvokli vai uzdevumu, un tādējādi aiz 
neuzmanības rada briesmas nodarīt nopietnu kaitējumu Vācija Federatīvās 
Republikas ārējai drošībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem 
vai ar naudas sodu. 

(3) Nodarījums vajājams tikai pēc Federālās valdības pilnvarojuma. 

97.a§ Nelegāla noslēpuma izpaušana 

'Kurš izpauž ārvalstij vai kādam no tās starpniekiem noslēpumu, kas sakarā ar 
kādu no 93.§ 2.daļā minētajiem pārkāpumiem nav valsts noslēpums, un tādējādi 
rada briesmas nodarīt smagu kaitējumu Vācijas Federatīvās Republikas ārējai drošī
bai, sodāms kā dzimtenes nodevējs (96.§). 296.§ l.daļa sakarā ar 94.§ 1.daļas 1 .punktu 
tiek piemērota atbilstoši un attiecībā uz teikumā norādītā veida noslēpumiem. 

97.b§ Ziņu izpaušana, kuras liek kļūdaini uzskatītas par valsts noslēpumu 

(1) 'Ja persona 94.-97.§ norādītajos gadījumos rīkojas, kļūdaini uzskalot valsts 
noslēpumu par 97.a§ minētā noslēpuma veidu, viņa ir sodāma saskaņā ar minētajiem 
priekšrakstiem, ja 

1) šo maldīšanos viņai var pārmest, 
2) viņas rīcība nav saistīta ar nolūku likt šķēršļus šķietamam pārkāpumam vai 
3) nodarījums saskaņā ar apstākļiem nav uzskatāms par līdzekli šim mērķiem. 
2Nodarījums parasti nav uzskatāms par attiecīgo līdzekli mērķa sasniegšanai, 

ja persona, kura to izdarījusi, nav griezusies līdz tam pie bundestāga locekļa pēc 
palīdzības. 

(2) 'Ja valsts noslēpums sakarā ar dienesta pienākumiem bija uzticēts vai 
pieejams personai, kura izdarījusi nodarījumu, kā amatpersonai vai militārpersonai, 
viņa ir sodāma arī tajā gadījumā, ja līdz tam kā amatpersona nav griezusies pēc 
palīdzības pie dienesta priekšnieka, bet militārpersona - pie augstākstāvoša 
priekšnieka. 2Sī norma attiecīgi tiek piemērota arī personām, kuras ir pilnvarotas 
veikt valsts dienestu un personām, kuru pienākums bija to pildīt saskaņā ar 353.b§ 
2.daļu. 

98.§ Nodevīga aģentūras darbība 

(1) 'Kurš 
1) veic svešas valsts labā darbību, kas vērsta uz valsts noslēpuma iegūšanu vai 

nodošanu, vai 
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2) paziņo ārvalstij vai kādam no tās starpniekiem par savu gatavību veikt šādu 
darbību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas 
sodu, ja nodarījums nav sodāms ar 94.§ vai 96.§ l.daļā paredzēto sodu. 2īpaši smagos 
gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem; 
94.§ 2.daļas 1.teikuma l.punkts piemērojams atbilstoši. 

(2) 'Tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt sodu (49.§ 2.daļa) vai saskaņā ar šiem 
priekšrakstiem atteikties no soda, ja persona, kura izdarījusi nodarījumu, labprātīgi 
pārtrauc savu rīcību un sniedz ziņas valsts dienestam. 2Ja persona l.daļā minētajos 
gadījumos bija spiesta veikt tādas darbības ārvalsts vai kāda tās starpnieka 
piespiešanas rezultātā, saskaņā ar šo priekšrakstu viņa nav sodāma, ja ir brīvprātīgi 
atteikusies no savām darbībām un ja viņa nekavējoties ziņo attiecīgajai institūcijai 
par to, kas viņai ir zināms. 

99.§Slcpeno dienestu aģentūras darbība 

(1) Kurš 
1) veic ārvalsts slepenajam dienestam pret Vācijas Federatīvo Republiku vērstu 

slepenu aģentūras darbību, kas izpaužas faktu nodošanā vai paziņošanā, vai 
2) pauž ārvalsts slepenajam dienestam vai kādam no tās starpniekiem gatavību 

veikt tādas darbības, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai ar naudas sodu, ja nodarījums sakarā ar 94.§ vai 96.§ l.daļā noteikto nav sodāms 
ar 94.§ vai 96.§ l.daļā, 97.a vai 97.b§ paredzēto sodu. 

(2) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada 
līdz desmit gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja persona, kura izdarījusi 
nodarījumu, paziņo vai izdod faktus, priekšmetus vai ziņas, ko glabā noslēpumā 
valsts iestāde vai pēc tās iniciatīvas, vai ja viņa 

1) ļaunprātīgi izmanto atbildīgo stāvokli, kas uzliek viņai pienākumu īpaši glabāt 
tādus noslēpumus, vai 

2) ar savu nodarījumu rada briesmas nodarīt smagu kaitējumu Vācijas 
Federatīvajai Republikai. 

(3) 98.§ 2.daļa piemērojama atbilstoši. 

10().§ Attiecības, kas rada draudus mierīgai līdzāspastāvēšanai 

(1) Kurš;būdams VFR pilsonis, un kura dzīves un darbības pamats ir šā likuma 
darbības telpā, ar nolūku izraisīt karu vai organizēt bruņotu akciju pret Vācijas 
Federatīvo Republiku nodibina vai uztur attiecības ar valsti, apvienību vai iestādi 
vai ar kādu no to starpniekiem, kurš atrodas ārpus šā likuma darbības telpas, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, 

(2) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz mūžu vai brīvības 
atņemšana uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti 
ir tad, ja persona ar savu nodarījumu rada nopietnas briesmas Vācijas Federatīvās 
Republikas nedalāmībai. 

(3) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada 
līdz pieciem gadiem. 

l()0.a§ Nodevīgs viltojums 
(1) Kurš padara pieejamu citai personai vai sabiedrībai apzināti viltotus vai 

falsificētus priekšmetus, ziņas par tiem vai faktiska rakstura nepatiesus apgalvoju
mus, kuriem to patiesuma vai īstuma gadījumā būtu nozīme ārējai drošībai vai 
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Vācijas Federatīvās Republikas attiecībām ar citu valsti, lai apzināti maldinātu 
ārvalsti, ka runa ir it kā par īstiem priekšmetiem vai faktiem, un tādējādi radītu 
briesmas nodarīt nopietnu kaitējumu ārējai drošībai vai Vācijas Federatīvās 
Republikas attiecībām ar ārvalsti, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš līdzīgus priekšmetus izgatavo, falsificējot vai viltojot 
tos, vai iegādājas, lai padarītu tos pieejamus citai personai l.daļā paredzētajā veidā 
ar nolūku maldināt ārvalsti vai padarīt tos pieejamus sabiedrībai un tādējādi radīt 
briesmas nodarīt smagu kaitējumu Vācijas Federatīvās Republikas ārējai drošībai 
vai tās attiecībām ar ārvalsti. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par 

vienu gadu. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja persona ar savu nodarījumu 
rada īpaši smagu kaitējumu ārējai drošībai vai Vācijas Federatīvās Republikas 
attiecībām ar ārvalstīm. 

101.§ Papildu sekas 

Par iepriekš nodomātu šajā sadaļā paredzētu nodarījumu tiesa līdz ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem, var atņemt tiesības ieņemt 
publiskus amatus, lietot tiesības, kas iegūtas publisku vēlēšanu rezultātā, tiesības 
ievēlēt vai balsot (45.§ 2. un 5.daļa). 

101.a§ Priekšmetu izņemšana 

'Ja izdarīts šajā sadaļā paredzētais nodarījums, var tikt izņemti 
1) priekšmeti, kas tika iegūli nodarījuma rezultātā vai tika izmantoti tā izdarīšanā 

vai sagatavojoties tam, vai bija paredzēti tam, un 
2) priekšmeti, kas ir valsts noslēpums, kā arī ar nodarījumu saistītie 100.§ 

norādītā veida priekšmeti. 
274.a§ ir piemērojams. 31.teikuma 2.punktā norādītā veida priekšmeti tiek 

izņemti arī tad, ja nav 74.§ 2.daļā minēto nosacījumu, ja tas ir nepieciešams, lai 
novērstu draudus nodarīt nopietnu kaitējumu Vācijas Federatīvās Republikas ārējai 
drošībai; tas piemērojams ari tajā gadījumā, ja personas nodarījumā nav vainas. 

Trešā sadaļa 
Sodāmi nodarījumi pret ārvalstīm 

102.§ Ārvalsts institūciju un pārstāvju apdraudējums 

(1) Kurš apdraud ārvalsts vadītāja, ārvalsts valdības locekļa vai kāda Federācijas 
teritorijā akreditēta ārvalsts diplomātiskās pārstāvniecības vadītāja veselību vai 
dzīvību laikā, kad persona, kurai izdarīts uzbrukums, oficiāli atradusies Vācijas 
teritorijā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas 
sodu, bet sevišķi smagos gadījumos - ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku 
par vienu gadu. 

(2) Līdz ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem, tiesa 
var atņemt personai tiesības ieņemt publiskus amatus, lietot tiesības, kas iegūtas 
publisku vēlēšanu rezultātā, tiesības publiski ievēlēt vai balsot (45.§ 2. un 5.daļa). 
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103.§ Ārvalsts institūcijas vai pārstāvja goda aizskaršana 
(1) Kurš aizskar ārvalsts vadītāja godu vai ārvalsts valdības locekļa, kurš kā 

oficiāla persona atrodas Federācijas teritorijā, godu sakarā ar viņa dienesta stāvokli, 
vai Federācijas teritorijā akreditēta ārvalsts diplomātiskās pārstāvniecības vadītāja 
godu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu, 
bet gadījumā, ja goda aizskaršana saistīta ar neslavas celšanu - ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) 'Ja nodarījums izdarīts publiski, sapulcē, vai izplatot rakstveida materiālus 
(11 § 3.daļa), tiek piemērots 200.§. 2Lūgumu par sprieduma publicēšanu var iesniegt 
arī prokurors. 

104.§ Ārvalstu karogu un valsts simbolu bojāšana 
(1) Kurš noņem, iznīcina, sabojā vai padara par neatpazīstamiem saskaņā ar 

tiesiskiem priekšrakstiem vai atzītām paražām publiski izvietotu ārvalsts karogu 
vai lādas valsts valstiskas zīmes vai izdara pret šiem simboliem vērstas nepiedienīgas 
darbības, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas 
sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

104.a§ Kriininālvajāšanas nosacījumi 
Šajā sadaļā paredzētie sodāmie nodarījumi tiek vajāti tikai tajā gadījumā, ja 

Vācijas Federatīvā Republika uztur diplomātiskās attiecības ar citu valsti, ar kuru 
garantēts savstarpīgums, kas bija garantēts uz nodarījuma izdarīšanas brīdi, un ja 
ir ārvalsts valdības prasība par kriminālvajāšanu, un ja Federālā valdība dod tai 
pilnvaras kriminālvajāšanai. 

Ceturtā sadaļa 
Sodāmi nodarījumi pret konstitucionālajām institūcijām, 

kā arī saistīti ar vēlēšanām un balsošanu 
105.§ Konstitucionālo institūciju piespiešana 
(1) Kurš prettiesiski ar varu vai tās piedraudējumu piespiež 
1) Federācijas vai Zemes likumdevēja institūciju vai kādu no tās komitejām, 
2) Federālo sapulci vai kādu no tās komitejām vai 
3) Federālo valdību vai Federācijas vai tās Zemes Konstitucionālo tiesu 
nepildīt to pilnvaras vai pildīt tās noteiktā veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu 

uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

1()6.§ Federālā prezidenta vai konstitucionālās institūcijas locekļu piespiešana 

(1) Kurš 
Federālo prezidentu vai 
a) Federācijas vai Zemes likumdevēja institūcijas, 
b) Federālās sapulces vai 
c) Federālās valdības vai Federācijas vai Zemes Konstitucionālās tiesas locekli 
prettiesiski piespiež ar varu vai draudiem izdarīt noziedzīgu nodarījumu, nepildīt 

savas pilnvaras vai pildīt tās noteiktā veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
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(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada 

līdz desmit gadiem. 

106.a§ (Izslēgts) 

106.b§ Likumdevēja institūcijas darbības traucēšana 

(1) Kurš pilnībā vai atsevišķā gadījumā pārkāpj Federācijas vai Zemes 
Likumdevēja institūcijas vai tās prezidenta izdotos rīkojumus par drošības un 
kārtības nodrošināšanu likumdevēja institūcijas ēkā un tai pieguļošajā zemes 
teritorijā un tādējādi liek šķēršļus vai traucē likumdevēja institūcijas dcirbu, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

(2) 1.daļas krimināltiesiskais priekšraksts nav attiecināms uz Federācijas 
likumdevēja institūcijas vai tās prezidenta priekšrakstiem bundestāga (Federācijas 
palāta) locekļiem, Bundesrātes (Federācijas padome) un Federālās valdības 
locekļiem, kā arī viņu palīgiem; attiecībā uz Zemes un tās Prezidenta priekšrakstiem 
šī norma nav piemērojama ne šīs Zemes likumdevēja institūcijas locekļiem, ne 
Zemes valdības locekļiem un viņu palīgiem. 

107.§ Kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības 

(1) Kurš ar vardarbību vai tās pielietošanas piedraudējumu liek šķēršļus vai 
traucē vēlēšanām vai to rezultātu noteikšanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu, īpaši smagos gadījumos - ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

107.a§ Vēlēšanu rezultātu falsifikācija 

(1) Kurš piedalās vēlēšanās bez tiesībām uz to vai citādā veidā noved pie 
nepareiza vēlēšanu rezultāta, vai vilto to rezultātu, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš nepareizi izziņo vēlēšanu rezultātus vai pieļauj to 
darīt. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 

107.b§ Uz vēlēšanām attiecināmo dokumentu falsifikācija 
(1) Kurš 
1) cenšas panākt sevis ierakstīšanu vēlētāju sarakstos (vēlēšanu biļetenā), 

iesniedzot nepatiesas ziņas, 
2) ieraksta vēlētāju sarakstā citu personu, zinot, ka viņai nav uz to tiesību, 
3) liek šķēršļus personas ierakstīšanai vēlētāju sarakstā, zinot, ka šai personai ir 

tiesības piedalīties vēlēšanās, 
4) piespiež izvirzīt sevi par kandidātu vēlēšanās, kaut arī viņam nav tiesību tikt 

ievēlētam, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas 
sodu līdz simts astoņdesmit dienas likmēm, ja saskaņā ar citiem priekšrakstiem 
nodarījums nav sodāms bargāk. 

(2) Vēlētāju iekļaušanai vēlētāju sarakstā tiek pielīdzināta vēlēšanu dokumentu 
sastādīšana vēlēšanām sociālās nodrošināšanas institūcijās. 
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107.c§ Vēlēšanu noslēpuma pārkāpšana 
Kurš pārkāpj priekšrakstus, kas kalpo vēlēšanu noslēpuma aizsardzībai ar nolūku 

iepazīties pašam vai paziņot citai personai, kā balsojusi tavai cita persona, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

1()8.§ Vardarbīga vēlēšanu tiesību realizēšanas kavēšana 
(1) Kurš prettiesiski, izmantojot vardarbību vai draudot ar jūtama kaitējuma 

nodarīšanu, ļaunprātīgi izmantojot profesionālo vai ekonomisko atkarību vai citādi 
ekonomiski iespaidojot, piespiež personu vai kavē viņu piedalīties vēlēšanās vai 
realizēt savas vēlēšanu tiesības noteiktā nozīmē, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

l()8.a§ Vēlētāju maldināšana vēlētāju tiesību realizēšanas gaitā 

(1) Kurš ar viltu panāk, ka kāds balsošanas laikā kļūdās savas gribas izpausmes 
saturā vai pret savu gribu nepiedalās balsošanā, vai viņa piedalīšanās vēlēšanās tiek 
atzīta par nederīgu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai 
ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

108.b§ Uzpirkšana vēlētāju tiesību realizēšanas gaitā 
(1) Kurš piedāvā, sola nodot dāvanas vai citus labumus citai personai, lai šī 

persona nerealizētu vēlēšanu tiesības vai realizētu tās noteiktā veidā, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu, 

(2) lāpāt sodāms tas, kurš pieprasa dāvanas vai citus labumus, pakļaujas 
solījumiem tos saņemt vai pieņem tos par to, lai nepiedalītos vēlēšanās vai realizētu 
savas tiesības vēlēt noteiktā veidā. 

108.c§ Papildu sekas 
Līdz ar brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku par sešiem mēnešiem par 107., 

107.a, 108. vai 108.b§ paredzētajiem nodarījumiem, tiesa var atņemt personai 
iespējas izmantot tiesības, kuras viņa ieguvusi publisku vēlēšanu rezultātā, tiesības 
ievēlēt vai balsot (45.§ 2. un 5.daļa). 

108.d§ Darbības sfēra 
'107.-108.c§ attiecināms uz vēlēšanām tautas pārstāvniecības institūcijās, 

deputātu vēlēšanām Eiropas parlamentā, citām vēlēšanām un tautas nobalsošanu 
Federācijā, Zemēs, kopienās vai kopienu apvienībās, kā arī uz sākotnējām vēlēšanām 
sociālās apdrošināšanas institūcijās. 2Vēlēšanām un nobalsošanai tiek pielīdzināts 
paraksts (uz dokumentiem), izvirzot kandidātus vēlēšanām, vai paraksts (uz 
dokumentiem) tautas iniciatīvai. 

108.e§ Deputātu uzpirkšana 
(1) Kurš mēģina uzpirkt vai pārdot balsis vēlēšanām vai nobalsošanai Eiropas 

parlamentā vai Federācijas, Zemes, kopienas vai kopienu apvienību tautas pārstāv
niecībā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas 
sodu. 
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(2) Līdz ar brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku par sešiem mēnešiem par 
l.daļā paredzētā nodarījuma izdarīšanu tiesa var atņemt personai iespēju izmantot 
tiesības, kuras viņa ieguvusi publisku vēlēšanu rezultātā, un tiesības publiski ievēlēt 
un balsot. 

Piektā sadaļa 

Nodarījumi, kas vērsti pret valsts aizsardzības spējām 

109.§ Izvairīšanās no militārā dienesta pildīšanas sakropļojoties 

(1) Kurš sakropļojoties vai citādā veidā padara vai ļauj padarīt sevi vai citu 
personu ar viņas piekrišanu par nederīgu militārā pienākuma pildīšanai, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Ja persona rīkojas, lai kļūtu nederīga tikai uz noteiktu laiku vai noteiktam 
militārā dienesta veidam, sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai naudas sods. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 

109.a§ Izvairīšanās no militārā dienesta pienākumu pildīšanas ar villu 

(1) Kurš, pielietojot uz tīšu maldināšanu vērstas mahinācijas, izvairās no militārā 
dienesta pildīšanas ilgu vai noteiktu laiku vai no noteikta militārā dienesta veida 
pildīšanas, vai palīdz izvairīties citai personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

109.b un 109.c§ (Izslēgts) 

109.d§ Pret bundesvēru vērsta propaganda 

(1) Kurš tīši veic nepatiesus vai faktus rupji izkropļojošus paziņojumus ar nolūku 
traucēt bundesvēra funkcionēšanai vai izplata tos, apzinoties to nepatieso saturu, 
lai kavētu bundesvēru veikt savus valsts aizsardzības uzdevumus, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

109.e§ Pret aizsardzības līdzekļiem vērsta sabotāža 

(1) Kurš nelikumīgi iznīcina, sabojā, izmaina, padara par nederīgiem vai novāc 
aizsardzības līdzekli, būvi vai iekārtu, kas pilnībā vai galvenokārt kalpo valsts 
aizsardzībai vai civiliedzīvotāju aizsardzībai no kara briesmām, tādējādi radot 
briesmas Vācijas Federatīvās Republikas drošībai, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) 'lāpāt tiek sodīts tas, kurš tīši izgatavo vai piegādā tādu priekšmetu vai tam 
paredzētos materiālus ar brāķi un tādējādi rada l.daļā minētās briesmas. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada 

līdz pieciem gadiem. 

(5) Kurš l.daļā paredzētajos gadījumos rada briesmas aiz neuzmanības, bet 
2.daļas gadījumos - lietpratīgi, bet tīši vai aiz neuzmanības, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu, ja par nodarījumu nav 
paredzēts smagāks sods citos priekšrakstos. 
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109.1$ Izlūkošanas darbība, kas rada draudus drošībai 
(1) 'Kurš noteiktam dienestam, partijai vai citai apvienībai ārpus šā likuma 

darbības telpas, aizliegtai apvienībai vai kādam tās starpniekam 
1) vāc ziņas, kas attiecas uz valsts aizsardzības jautājumiem. 
2) nodarbojas ar izlūkošanas darbību, kuras priekšmets ir valsts aizsardzība, 

vai 
3) vervē tādai darbībai vai atbalsta to un tādējādi kalpo mērķiem, kas vērsti 

pret Vācijas Federatīvās Republikas drošību vai pret bundesvēra militāro varenību, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu, ja 
nodarījums saskaņā ar citiem priekšrakstiem nav sodāms ar smagāku sodu. 
Tzņēmums ir darbība, kas vērsta uz sabiedrības informēšanu parasto paziņojumu 
ietvaros, izmantojot presi vai radio. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

109.g§ Attēlu, kas rada briesmas valsts drošībai, izgatavošana 
(1) Kurš izgatavo aizsardzības objekta vai iekārtas, vai militārā procesa attēlus 

vai aprakstus vai padara tādu attēlojumu vai aprakstu pieejamu citai personai un 
tādējādi apzināti apdraud Vācijas Federatīvās Republikas drošību vai bundesvēra 
kaujas spējas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar 
naudas sodu. 

(2) Kurš šā likuma darbības telpā no lidaparāta fotografē apvidu vai priekšmetu 
vai padara tādu uzņēmumu vai pēc tā izgatavoto attēlu pieejamu citai personai un 
tādējādi apzināti rada briesmas Vācijas Federatīvās Republikas drošībai vai 
bundesvēra kaujas spējām, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem 
vai ar naudas sodu, ja nodarījums nav sodāms saskaņā ar l.daļu. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) 'Kurš l.daļā paredzētajos gadījumos padara attēlus vai aprakstus pieejamus 

citām personām un tādējādi neliclpralīgi, bet tīši vai vieglprātīgi rada draudus, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 
2Taču nodarījums nav sodāms, ja persona rīkojusies ar kompetentas personas atļauju. 

109.h§ Vervēšana ārvalsts militārajam dienestam 
(1) Kurš vervē Vācijas pilsoni militārajam dienestam militārā vai tai līdzīgā 

iestādē ārvalsts interesēs vai nogādā to vervētājiem vai tādas iestādes militārajā 
dienestā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

109.i§ Papildu sekas 
Līdz ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu par 109.e un 

H)9.f§ paredzētajiem sodāmajiem nodarījumiem, tiesa var atņemt personai tiesības 
ieņemt publiskus amatus, iespēju izmantot tiesības, kas iegūtas vēlēšanu rezultātā, 
tiesības publiski ievēlēt vai balsot (45.§ 2. un 5.daļa). 

109.j§ Nodarījuma priekšmetu izņemšana 
l) 'Ja izdarīts 109.d-109.g§ paredzētais sodāmais nodarījums, var tikt konfiscēti 

priekšmeti, kas iegūti nodarījuma izdarīšanas rezultātā vai izmantoti vai paredzēti 
tā izdarīšanai vai sagatavošanai, un 
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2) attēli, apraksti un uzņēmumi, kas attiecas uz sodāmo nodarījumu. 74.a§ ir 
piemērojams. 21.teikuma 2.punktā norādītā veida priekšmeti izņemami arī tad, ja 
nav 74.§ 2.da|ā minēto nosacījumu, ja to prasa valsts drošības intereses; tas 
piemērojams ari tad, ja persona ir rīkojusies bez vainas. 

Sestā sadala 
Pretdarbība valsts varai 

110.§ (Izslēgts) 

111.§ Publisks aicinājums izdarīt noziedzīgus nodarījumus 
(1) Kurš publiski, sapulcē, vai izplatot rakstveida materiālus (11 .§ 3.daļa), aicina 

izdarīt prettiesiskus nodarījumus, sodāms kā uzkūdītājs (26.§). 
(2) 'Ja aicinājumam nav panākumu, sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 

pieciem gadiem vai naudas sods. "Sods nevar būt smagāks, nekā sods gadījumos, 
kad aicinājums ir novedis pie rezultāta (1 .daļa). 49.§ 1.daļas 2,punkts ir piemērojams. 

U2.§ (Izslēgts) 

113.§ Pretdarbība kalpotājam, kurš izpilda dienesta lēmumus 

(1) Kurš ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu pretojas amatpersonai 
vai militārpersonai, kura nozīmēta izpildīt likumus, tiesiskos priekšrakstus, spriedu
mus, tiesas lēmumus vai rīkojumus, šādu dienesta darbību pildīšanas laikā vai uzbrūk 
viņai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas 
sodu. 

(2) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2īpaši smags gadījums ir tad, ja 

1) izdarītājam vai citam dalībniekam ir ierocis ar nolūku to pielietot nodarījuma 
izdarīšanā vai 

2) persona, kura izdarījusi nodarījumu, ar vardarbību pakļauj amatpersonu nāves 
briesmām vai smaga kaitējuma veselībai nodarīšanai. 

(3) 'Nodarījums nav sodāms saskaņā ar šo priekšrakstu, ja amatpersonas 
darbības ir prettiesiskas. 2Tas piemērojams arī gadījumā, ja nodarījumu izdarījusī 
persona kļūdaini uzskata, ka dienesta rīcība ir tiesiska. 

(4) 'Ja persona, izdarot nodarījumu, kļūdaini uzskata, ka dienesta rīcība nav 
tiesiska, un viņa varēja izvairīties no kļūdas, tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt 
sodu (49.§ 2.daļa) vai, ja vaina ir nenozīmīga, atteikties no soda saskaņā ar šo 
priekšrakstu. 2Ja nodarījumu izdarījusī persona nevarēja izvairīties no kļūdas un 
sakarā ar viņai zināmajiem apstākļiem no viņas nevarēja prasīt it kā prettiesiskas 
dienesta rīcības pārsūdzēšanu savā labā, nodarījums saskaņā ar šo priekšrakstu 
nav sodāms; ja to varēja no viņas pieprasīt, tiesa var pēc sava ieskata mīkstināt 
sodu (49.§ 2.daļa) vai atteikties no soda saskaņā ar šo priekšrakstu. 

114.§ Pretošanās personām, kuras pielīdzinātas kalpotājiem, kas pilda 
dienesta lēmumus 

(1) Amatpersonas dienesta rīcībai 113.§ izpratnē tiek pielīdzinātas darbības, 
izpildot tādu personu lēmumus, kurām ir policijas kalpotāja vai prokuratūras 
palīgierēdņu tiesības un pienākumi, bet kuras nav amatpersonas. 
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(2) 113.§ piemērojams attiecīgi personu aizsardzībai, kuras pieaicinātas atbalsta 

sniegšanai dienesta darbībā. 

115.-119.§ (Izslēgts) 

120.§ Ieslodzīto atbrīvošana 

(1) Kurš atbrīvo ieslodzīto, pamudina viņu uz bēgšanu vai atbalsta to, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Ja persona ir amatpersona vai speciāli pilnvarota publiska dienesta izpildī

šanai, lai novērstu ieslodzīto bēgšanu, sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem 

gadiem vai naudas sods. 
(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) Ieslodzītajam 1. un 2.daļas izpratnē tiek pielīdzināts ari tas, kurš tiek turēts 

iestādē saskaņā ar administratīvu priekšrakstu. 
121.§ Ieslodzīto dumpis 
(1) Ieslodzītie, kuri sapulcējas un kopīgiem spēkiem 

1) izdara spiedienu (240.§) uz iestādes kalpotāju, citu amatpersonu vai personu, 

kurai uzdota uzraudzība, apkalpošana vai izmeklēšana, vai uzbrūk viņiem, pielietojot 

spēku, 
2) pielietojot vardarbību, izdara bēgšanu vai 
3) pielietojot vardarbību, atbalsta kāda ieslodzītā bēgšanu, 
sodāmi ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 'īpaši smagos gadījumos dumpis sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 

sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja 
izdarītājam vai dalībniekam 

1) ir šaujamierocis, 
2) ir cits ierocis, lai to pielietotu, izdarot nodarījumu, vai 
3) pielietojot vardarbīgas darbības, cits tiek pakļauts nonāvēšanas vai smaga 

kaitējuma veselībai nodarīšanas briesmām. 

(4) Ieslodzītais 1.-3.daļas nozīmē ir arī tas, kurš tiek turēts preventīvajā 

ieslodzījumā. 

122.§ (Izslēgts) 

Septītā sadaļa 

S o d ā m i nodarījumi pret sab iedr isko kārtību 

123.§ Mājokļa neaizskaramības pārkāpšana 
(1) Kurš prettiesiski iekļūst dzīvoklī, uzņēmuma telpā vai citas personas valdīju

mā vai slēgtā telpā, kas paredzēta sabiedriskajiem dienestiem vai transportam, vai 
bez pilnvarojuma uz to atrodas tādā telpā un neatstāj to pēc tiesīgas personas 
uzstājīga pieprasījuma, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam 
vai ar naudas sodu. 

(2) Nodarījums tiek vajāts tikai pēc cietušā iesnieguma. 
124.§ Mājokļa neaizskaramības smaga pārkāpšana 
Ja publiski sapulcējas pūlis ar nolūku kopīgi veikt vardarbīgas darbības pret 

personām vai lietām, prettiesiski iekļūt dzīvoklī, uzņēmuma telpā vai citas personas 491 
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valdījumā vai slēgtā telpā, kas paredzēta sabiedriskajiem dienestiem, katrs, kurš 
piedalās tādās darbībās, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem 
vai ar naudas sodu. 

125.S Sabiedriskā miera traucēšana, kas saistīta ar personu grupu 
vardarbīgām darbībām 

(1) Kurš piedalās kā izdarītājs vai līdzdalībnieks 
1) vardarbīgās darbībās pret cilvēkiem vai postošās darbībās pret lietām vai 
2) draudos pielietot vardarbīgas darbības pret cilvēkiem, ko kopīgi izdara cilvēku 

grupa, un kas apdraud sabiedrisko drošību, vai kurš, iedarbojoties uz cilvēku grupu, 
sekmē tās gatavību izdarīt tādas darbības, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz trim gadiem vai ar naudas sodu, ja nodarījums saskaņā ar citiem priekšrakstiem 
nav sodāms ar bargāku sodu. 

(2) Ja 1 .daļas 1. un 2.punktā norādītās darbības sodāmas saskaņā ar 113.§, 113.§ 
3. un 4.daļa liek piemērota atbilstoši. 

125.a§ īpaši smags sabiedriskā miera pārkāpšanas gadījums, kas saistīts ar 
personu grupas vardarbīgām darbībām 

'īpaši smagos gadījumos, kas paredzēti 125.§ l.daļā, sods ir brīvības atņemšana 
uz laiku no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir 
tad, ja personai, kura izdarījusi nodarījumu, 

1) ir šaujamierocis, 
2) ir cits ierocis, lai to pielietotu nodarījuma izdarīšanā, 
3) persona ar vardarbīgām darbībām pakļauj citu personu nonāvēšanas 

briesmām vai briesmām nodarīt smagu kaitējumu viņas veselībai, vai 

4) nodarbojas ar marodēšanu vai nodara būtisku kaitējumu svešai mantai. 

126.§ Sabiedriskā miera traucēšana, draudot izdarīt sodāmus nodarījumus 
(1) Kurš jebkādā sabiedrisko mieru traucējošā veidā draud 
1) kopā ar citām personām izdarīt vardarbīgas darbības pret citām personām 

un tādējādi traucēt sabiedrisko mieru 125.a§ 2.teikuma 1.-4.punktā norādītajos 
gadījumos, 

2) izdarīt smagu slepkavību, slepkavību vai genocīdu (211., 212 vai 220.a§), 
3) nodarīt smagus miesas bojājumus (226.S), 
4) izdarīt sodāmus nodarījumus pret personas brīvību 234., 234.a, 239.a vai 239.b§ 

paredzē laj os ga dīj u m os. 

5) izdarīt laupīšanu, izspiešanu, kas saistīta ar tiešiem draudiem pielietot 
vardarbību (249.-251. vai 255.§), 

6) izdarīt vispārbīslamus noziegumus gadījumos, kas paredzēti 306. līdz 306.c§, 
vai 307.§ l.-3.daļā, 308.§ l.-3.daļā, 309.§ l.-4.daļā, 313., 314.§ vai 315.§ 3.daļā, 
316.a§ 1. vai 3.daļā, 316.c§ 1. vai 3.daļā vai 31S.§ 3. vai 4.daļā vai 

7) izdarīt sabiedrībai bīstamus kriminālpārkāpumus, kas paredzēti 309.§ 6.daļā, 
311.§ l.daļā, 316.b§ l.daļā, 317.§ l.daļā vai 318.§l.daļā, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Tāpat sodāms tas, kurš jebkādā veidā pārkāpj sabiedrisko mieru, tīši nepatiesi 

apgalvojot, ka kādas no l.daļā minētajām prettiesiskajām darbībām vēl tiks 
realizētas. 
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127.§ Bruņotu grupu izveidošana 
Kurš, bez tiesībām uz to, organizē vai vada grupu, kuras rīcībā ir ierocis vai citi 

bīstami rīki, vai kurš pievienojas tādai grupai, apgādā to ar ieročiem vai ar naudu, 
vai atbalsta to citādā veidā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 
gadiem vai ar naudas sodu. 

128.§ (Izslēgts) 

129.§ Noziedzīgu apvienību izveidošana 
(1) Kurš organizē apvienību, kuras mērķis un darbība vērsta uz sodāmu 

nodarījumu izdarīšanu, vai kurš piedalās kādā no tādām apvienībām kā tās loceklis, 
vervē tajā vai atbalsta to, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai ar naudas sodu. 

(2) l.daļā netiek piemērota, ja 
1) apvienība ir politiska partija, kuru Federālā Konstitucionālā tiesa nav 

pasludinājusi par antikonstitucionālu, 
2) sodāmu nodarījumu izdarīšana ir mērķis vai darbība ar pakārtotu nozīmi vai 
3) apvienības mērķi vai darbība attiecināmi uz 84.- 87.§ paredzētajiem 

sodāmajiem nodarījumiem. 
(3) Mēģinājums, kas vērsts uz 1 .daļā norādītās apvienības izveidošanu, ir sodāms. 
(4) Ja izdarītājs ir apvienības vadītājs vai tās slepens uzkūdītājs, vai ja ir kāds 

cits smags gadījums, sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem mēnešiem līdz 
pieciem gadiem. 

(5) Tiesa var atteikties no soda saskaņā ar 1. un 3.daļu, ja dalībnieka vaina ir 
nenozīmīga, bet viņa piedalīšanās ir ar pakārtotu nozīmi. 

(6) Tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt sodu (49.§ 2.daļa) vai atteikties no soda 
saskaņā ar šo priekšrakstu, ja persona, kura izdarījusi nodarījumu, 

1). labprātīgi un nopietni pūlas novērst turpmāko apvienības eksistenci vai 
apvienības mērķiem atbilstošu sodāmu nodarījumu izdarīšanu, vai 

2) labprātīgi un tik savlaicīgi paziņo viņai zināmās ziņas attiecīgajai institūcijai, 
ka sodāmie nodarījumi, par kuru plānošanu viņai zināms, vēl var tikt novērsti; 

ja nodarījumu izdarījusī persona sasniedz savu mērķi kavēt lādas apvienības 
eksistēšanu vai tas sasniegts bez viņas pūlēm, šī persona nav sodāma. 

129.a§* Teroristiskas apvienības izveidošana 
(1) Kurš izveido apvienību, kuras mērķi un darbība ir vērsta uz to, lai izdarītu 
1) smagu slepkavību, slepkavību vai genocīdu (211., 212. un 220.a§), 

2) sodāmus nodarījumus pret personīgo brīvību 239.a un 239.b§ paredzētajos 

gadījumos vai 

Sk. līdz 1999.gada 31.decembrim spēkā bijušā 1989.gada 16.februāra likuma "Par 
grozījumiem Kriminālkodeksā, Kriminālprocesa kodeksā un Likumā par sapulču 
noturēšanas kārtību un par priekšraksta par apsūdzības galvenā liecinieka ieviešanu 
teroristisku noziegumu izdarīšanas gadījumā" 4. un 5.panlu (BGB1. I, 1059.lpp.) ar 
grozījumiem, kas izdarīti 1993.gada 16.februārī (BGBI. I, 238.lpp), 1994.gada 
28.oklobra likuma 5.pantu (BGBI. I, 3186.lpp.) un 1996.gada 19.janvāra likumu 
(BGBI. 1, 58.lpp). 
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3) 305.a§ paredzētos sodāmos nodarījumus vai 306.-306.c§ vai 307.§ 1.-3.daļā, 
308.fi l.-4.daļā, 309.§ l.,5.da|ā, 313. vai 314.§, 315.§ 1., 3. vai 4.daļā, 316.b§ 1. vai 
3.daļā, vai 316.c§ 1.-3.daļā paredzētos vispārbīstamos sodāmos nodarījumus, vai 
kas piedalās tādā apvienībā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada 
līdz desmit gadiem. 

(2) Ja persona ir atzīstama par apvienības vadītāju vai labvēli, viņa ir sodāma ar 
brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku par trim gadiem. 

(3) Kurš atbalsta l.daļā aprakstīto apvienību vai vervē tajā, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

"4.pants. Priekšraksts par galveno apsūdzības liecinieku teroristisku noziegumu 
izdarīšanas gadījumā (atcelts no 2000.gada 1.janvāra). 
§ 1. Ja Kriminālkodeksa 129.a§ paredzētā noziedzīgā nodarījuma vai ar šo nodarījumu 
saistīta noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai līdzdalībnieks patstāvīgi vai ar trešās 
personas starpniecību paziņo kriminālvajāšanas institūcijai par viņam zināmiem 
faktiem, kuru zināšana var novērst tāda sodāma nodarījuma izdarīšanu, sekmēt tāda 
sodāma nodarījuma atklāšanu, ja viņš lajā ņēmis dalību, paziņojot faktus par savu 
piedalīšanos lajā, vai novest pie lāda sodāma nodarījuma izdarīlāja vai līdzdalībnieka 
aizturēšanas, Ģenerālais Federālais prokurors ar Federālās liesas krimināllietās 
kolēģijas piekrišanu var atteikties no kriminālvajāšanas, ja tam, par ko paziņojis 
izdarītājs vai līdzdalībnieks, ir īpaša nozīme turpmāko sodāmo nodarījumu novēršanā, 
un tas kalpo par attaisnojumu viņa paša nodarījumam. 

§2. 'l.§ paredzētajos gadījumos tiesa spriedumā var atteikties no soda vai pēc sava 
ieskata mīkstināt sodu; pie tam tiesa var samazināt sodu līdz likumā noteiktajam 
minimālajam soda lielumam vai brīvības atņemšanas soda vietā noteikt naudas sodu. 
:Ja tiesa grasās izbeigl procesu saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 153.b§ 2.daļu, 
nepieciešams saņemt šajā normā prasīto prokuratūras piekrišanu Ģenerālā federālā 
prokurora personā. 

§3. '88.§ 1. un 2.daļa netiek piemērota Kriminālkodeksa 220.a§ paredzētajiem 
nodarījumiem. 2Ja tiek izdarīti 211., 212.§ paredzētie nodarījumi, atteikšanās no 
kriminālvajāšanas un soda nav pieļaujama, un pieļaujama tikai soda mīkstināšana 
saskaņā ar 2.§ 1. teikumu tikai līdz soda minimālajam apmēram līdz trim gadiem; 
iespēja atteikties no kriminālvajāšanas un soda par citu noziegumu, kas saistīts ar šo 
sodāmo nodarījumu, saskaņā ar 1. un 2§ vai mīkstināt sodu saskaņā ar 2.§ ir izslēgta. 
32.teikums mēģinājuma, uzkūdfšanas vai atbalstīšanas gadījumā piemērots netiek. 
4. Trešajai personai l.§ izpratnē nav pienākuma ziņot par to, kas tai bijis uzticēts kā 
starpniekam 

5.§. 1.-3.§ piemērojami tikai tad, ja informācija par faktiem tika paziņota līdz 
1999.gada 31.decembrim. 

5.pants. Priekšraksts par galveno apsūdzības liecinieku organizēti izdarītu sodāmu 
nodarījumu gadījumā 

'4.panta 1.-5.§ attiecināms uz ziņojumiem, kurus iesniedzis Kriminālkodeksa 129.§ 
paredzētā sodāmā nodarījuma vai ar to saistīta nodarījuma, kas sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, izdarītājs vai līdzdalībnieks, ja apvie
nības mērķi vai darbība bija vērsti uz nodarījumu izdarīšanu, par kuriem var tikt 
noteikta paplašināta konfiskācija (Kriminālkodeksa 73.d§). -Saskaņā ar 4.panta 1. un 
2.§ 2.teikumu kompetenti ir prokuratūra un liesa, kura bija kompetenta tiesas izskatīšanā." 
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(4) Tiesa 1. un 3.da|ā paredzētajos gadījumos var pēc sava ieskata (49.§ 2.daļa) 
mīkstināt sodu līdzdalībniekiem, kuru vaina ir nenozīmīga un kuru piedalīšanās ir 
ar otršķirīgu nozīmi. 

(5) 129.§ 6.daļa tiek piemērota atbilstoši. 
(6) Līdz ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem, tiesa 

var atņemt personai tiesībspēju ieņemt publiskus amatus, kā arī tiesības, kas iegūtas 
publisko vēlēšanu rezultātā (45.§ 2.daļa). 

(7) 1. un 2.daļā paredzētajos gadījumos tiesa var noteikt uzraudzību pār notiesāto 

(6S.§ l.daļa). 
130.§ Kūdīšana pret tautām 
(1) Kurš veidā, kas var traucēt sabiedrisko mieru, 
1) kurina naidu pret iedzīvotāju daļu vai aicina uz vardarbību vai patvarības 

aktiem pret to vai 
2) apdraud cita cilvēcisko cieņu tādā veidā, ka iedzīvotāju daļa tiek pakļauta 

nozākāšanai, noniecināšanai vai nomelnošanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu sodāms 

tas, kurš 
1) iespiež materiālus ( l l . § 3.daļa), kas kurina naidu pret iedzīvotāju daļu vai 

pret nacionālu, rases, reliģiozu grupu vai pēc kādām citām pazīmēm nosakāmu 
tautības grupu, aicina izdarīt vardarbību vai patvarības aklus pret viņiem un pakļauj 
tos nozākāšanai, noniecināšanai vai nomelnošanai: 

a) izplata tos, 
b) publiski izstāda, piedāvā, ievada vai citādā veidā padara pieejamus, 
c) piedāvā, nodod vai padara par pieejamiem personām, kuras nav sasniegušas 

astoņpadsmit gadu vecumu, vai 
d) izgatavo, saņem, piegādā, sagādā, piedāvā, ziņo par tiem, ieved un izved, lai 

izmantotu šos izdevumus vai atsevišķas to daļas a-c punktā norādītajā veidā vai 
padarītu iespējamu tādu izmantošanu citai personai vai 

2) pārraida l.daļā norādīto informāciju pa radio. 
(3) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 

sodāms tas, kurš, nacionālsociālisma ideju vadīts, publiski vai sapulcē atbalsta, 
apstrīd vai mazina izdarītā 220.a§ l.daļā paredzēta noziedzīgā nodarījuma 
nopietnību veidā, kas var traucēt sabiedrības miera stāvokli. 

(4) 2.rindkopa attiecināma tāpat uz iespiestiem materiāliem (11 .§) ar 3.rindkopā 
norādīto saturu. 

(5) 2.daļā paredzētajos gadījumos tāpat saistībā ar 4.daļu un 3.daļā paredzētajos 
gadījumos 86.§ 3.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

13().a§ Materiālu, kas kalpo kā rokasgrāmata sodāmu nodarījumu izdarīšanai, 
izplatīšana 

(1) Kurš izplata, publiski izstāda, izkarina, demonstrē vai padara citādā veidā 
pieejamu iespiestu materiālu (11.§ 3.daļa), kas var kalpot kā rokasgrāmata, norādī
jums citām personām 126.§ 1 .daļā norādītā prettiesiska nodarījuma izdarīšanai, un 
kas pēc sava satura paredzēts tam, lai pamudinātu un atbalstītu gatavību izdarīt 
tādu nodarījumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 
naudas sodu. 495 
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(2) Tāpat sodāms tas, kurš 
1) izplata, izstāda publiski, izkarina, demonstrē vai padara pieejamu citādā veidā 

rakstveida materiālu (11.§ 3.daļa), kas var kalpot citām personām kā rokasgrāmata 
126.§ l.daļā paredzētā nodarījuma izdarīšanai, vai 

2) publiski vai sapulcē dod norādījumus 126.§ l.daļā paredzētā prettiesiskā 
noda rijuma izdarīšanai, 

lai atbalstītu un pamudinātu citas personas izdarīt tādus nodarījumus. 
(3) S6.§ 3.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

13L§ Vardarbības attēlošana 

(1) Kurš iespiestus materiālus (11.§ 3.daļa), kas apraksta zvērīgu vai cietsirdīgu 
vardarbīgu līdzekļu piemērošanu cilvēkiem tādā veidā, ka tie slavina vai izskaistina 
tādus vardarbības aktus vai attēlo tādu darbību cietsirdību vai necilvēcību veidā, 
kas pazemo cilvēcisko cieņu, 

1) izplata, 
2) izstāda publiski, izkarina, demonstrē vai padara pieejamus kādā citādā veidā, 
3) piedāvā personai, kas nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, nodod tai 

vai padara pieejamus citādā veidā, vai 
4) izgatavo, pasūta, piegādā, uzkrāj, piedāvā, izziņo, reklamē, nodarbojas ar to 

ievešanu vai izvešanu, lai izmantotu tos vai to atsevišķas daļas 1.-3.punktā 
paredzētajā veidā vai dotu iespēju citai personai izmantot tos tādā pašā veidā, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 
(2) Tāpat sodāms tas, kurš izplata l.daļā minētā satura būtību pa radio. 
(3) 1, un 2.daļa netiek piemērota, ja darbību apraksts ir paziņojums par šajā 

laikā notiekošajiem vai vēsturiskajiem procesiem. 
(4) 1.daļas 3.punkts netiek piemērots, ja rīkojas persona, kura ir pilnvarota 

rūpēties par citu personu. 

132.§ Varas piesavināšanās 

Kurš bez tiesiska pamata izpilda amatpersonas pienākumus vai veic darbības, 
kuras var veikt persona tikai sakarā ar ieņemamo amatu valsts aparātā, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

132.a§ Profesionālo specialitāšu titulu un nosaukumu ļaunprātīga izmantošana 
(1) Kurš piesavinās 
1) vācu vai ārvalstu dienesta vai administratīvo amatu nosaukumus, akadēmiskos 

nosaukumus, titulus vai publiskos valsts nosaukumus, 
2) ārsta, stomatologa, psihologa-psihoterapeita, bērnu vai jauniešu psihotera

peita, psihoterapeita, veterināra, aptiekāra, advokāta, advokāta-aizbildņa, auditora, 
zvērināta grāmatvedības revidenta, nodokļu konsultanta vai nodokļu pilnvarotā 
profesionālo amatu nosaukumus, 

3) publiski nozīmēta eksperta nosaukumu, 
4) nēsā vācu vai ārvalstu uniformu, dienesta uniformu vai dienesta zīmes, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 
(2) l.daļā norādītajiem nosaukumiem, akadēmiskajiem grādiem, tituliem, 

uniformām, dienesta apģērbam vai dienesta zīmēm tiek pielīdzinātas tās, kuras ir 
tik līdzīgas īstajām, ka tās var sajaukt. 
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(3) 1. un 2.daļa tiek piemērota arī baznīcu un citu publisko tiesību reliģisko 
apvienību dienesta nosaukumiem, tituliem, dienesta apģērbam un dienesta zīmēm. 

(4) Priekšmeti, uz kuriem attiecas sodāmais nodarījums, kas paredzēts 1.daļas 
4.punktā pats par sevi vai sakarā ar 2. vai 3.daļu, var tikt konfiscēti. 

133.§ Dienesta dokumentu glabāšanas noteikumu pārkāpšana 
(1) Kurš iznīcina, sabojā, padara par nederīgiem vai izņem no dienesta glabā

šanas rakstveida materiālus vai citus kustamus priekšmetus, kas atrodas dienesta 
glabāšanā vai nodoti viņam vai citai personai dienesta glabāšanai, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Šis noteikums attiecināms arī uz rakstveida materiāliem vai citiem kustamiem 
priekšmetiem, kas atrodas baznīcas vai citas publisko tiesību reliģiskas apvienības 
dienesta glabāšanā vai kuri bija nodoti personai, kas izdarījusi nodarījumu, vai citai 
personai dienesta glabāšanai. 

(3) Kurš izdara nodarījumu pret lietu, kas bija uzticēta viņam kā oficiālai personai 
vai personai, kura ir īpaši atbildīga par valsts dienesta pildīšanu, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

134.§ Dienesta paziņojumu bojāšana 
Kurš apzināti iznīcina, sabojā, noņem, izmaina līdz nepazīšanai vai sagroza 

dienesta rakstveida materiāla saturu, kas izkārts vai izstādīts publiskai iepazīstinā
šanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas 
sodu. 

135.§ (Izslēgts) 

136.§ Mantiskā aresta pārkāpšana; zīmoga nelikumīga noņemšana vai 
sabojāšana 

(1) Tas, kurš iznīcina, sabojā, padara par nederīgu lietu, kurai uzlikts arests vai 
kura citādā veidā pakļauta dienesta arestam, vai kādā citādā veidā pilnīgi vai daļēji 
izņem lietu no aresta, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam 
vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš sabojā, norauj vai padara par neatpazīstamu dienesta 
zīmogu, kas uzspiests tādēļ, Id pakļautu lietas arestam, apzīmogotu tās dienesta 
mērķiem vai apzīmētu tās par tādām, vai kurš pilnīgi vai daļēji salauž apzīmogotu 
atslēgu. 

(3) 'Nodarījums netiek sodīts saskaņā ar 1. un 2.daļu, ja mantiskā aresta 
uzlikšana, tiesas izdarītais mantas apraksts vai apzīmogošana izdarīta ar prettiesis
kām dienesta darbībām. 2Šis priekšraksts ir spēkā arī tad, ja persona, kura izdarījusi 
nodarījumu, kļūdaini uzskata, ka dienesta darbība ir prettiesiska. 

(4) 113.§ 4.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

137.§ (Izslēgts) 

138.§ Neziņošana par plānotiem sodāmiem nodarījumiem 

(1) Tas, kurš droši zina, ka tiek gatavota vai ir izdarīta 
1) gatavošanās agresīvam karam (80.§), 
2) valsts nodevība 81.-83.§ l.daļā paredzētajos gadījumos, 
3) dzimtenes nodevība vai iekšējās drošības apdraudējums 94.-96., 97.a vai 100.§ 

paredzētajos gadījumos, 
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4) naudas zīmju vai vērtspapīru viltošana 146., 151., 152.§ paredzētajos gadījumos 
vai maksājuma karšu vai Eiropas čeku (eiročcku) veidlapu viltošana 152.a§ 1.-3. 
daļā paredzētajos gadījumos, 

5) cilvēku tirdzniecības smagi gadījumi (181.§ 1.daļas 2. vai 3.punkts), 
6) tīša slepkavība pastiprinošos apstākļos, slepkavība vai genocīds (211., 212. 

vai 220.a§), 
7) sodāms nodarījums pret personas brīvību 234., 234.a, 239.a vai 239.b§ 

paredzētajos gadījumos, 
8) laupīšana vai izspiešana, kas izdarīta, draudot pielietot tiešu vardarbību (249.-

251.vai255.§) vai 
9) vispārbīstami sodāmi nodarījumi 306.-306. c§ vai 307.§ 1.-3. daļā, 308.§ I-

4.daļā, 309.§ l.-5.daļā, 310., 313., 314.§ vai 315.$ 3.daļā, 315.b§ 3.daļā, 316a vai 
316.c§ paredzētajos gadījumos tajā laikā, kad vēl varēja novērst šā nodarījuma 
izdarīšanu vai tā sekas, un savlaicīgi nebrīdina par to attiecīgo institūciju vai personu, 
kurai draud briesmas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš droši zināja par nodomu izdarīt 129.a§ paredzēto 
sodāmo nodarījumu vai par tā izdarīšanu tajā laikā, kad vēl varēja novērst tā izdarī
šanu, un nekavējoties par to nepaziņoja attiecīgajai institūcijai. 

(3) Tās, kurš aiz vieglprātības nepaziņo par gatavotu nodarījumu vai tā 
izdarīšanu, ja viņš droši zina par nodomu izdarīt prettiesisku nodarījumu vai par tā 
izdarīšanu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas 
sodu. 

139.§ Neziņošanas par plānotiem sodāmiem nodarījumiem nesodāmība 
(1) Ja 138.§ paredzētajos gadījumos netika izdarīts nodarījuma mēģinājums, 

tiesa var atteikties no soda. 
(2) Garīdzniekam nav pienākuma ziņot par to, kas viņam ticis uzticēts grēksūdzē 

kā garīgai personai. 
(3) 'Tas, kurš neziņo par radinieku, lai ari viņam vajadzēja ziņot, netiek sodīts, 

ja viņš neatlaidīgi centies atturēt radinieku no nodarījuma izdarīšanas vai novērst 
tā sekas, izņemot gadījumus, kad runa ir par 

1) tīšu slepkavību pastiprinošos apstākļos vai slepkavību (211. vai 212.§), 
2) genocīdu 220.a§ 1.daļas 1.punktā paredzētajā gadījumā vai 
3) cilvēku nolaupīšanu izspiešanas nolūkā (239.a§ l.daļa), 
4) ķīlnieku sagrābšanu (239.b§ l.daļa) vai 
5) uzbrukumu gaisa vai ūdens transportam (316.c§ l.daļa), ko izdarījusi 

teroristiska apvienība (129.a§). 
2 Ja ir šie paši nosacījumi, advokātam, aizstāvim vai ārstam nav pienākuma ziņot 

par to, kas viņiem uzticēts šajā kvalitātē. 
(4) 'Netiek sodīts tas, kurš novērš nodarījuma izdarīšanu vai tā sekas nevis 

paziņojot par to, bet kādā citādā veidā. 2Ja nodarījuma izdarīšana vai seku iestāšanās 
kļūst neiespējama bez personas piedalīšanās, kurai bijis pienākums ziņot par 
gatavoto nodarījumu, viņas nesodāmībai pietiek ar tās neatlaidīgiem centieniem 
novērst nodarījuma sekas. 
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140.§ Sodāmu nodarījumu atbalstīšana un atzīšana par labu 

Tas, kurš 
1) atbalsta vai 
2) citādā veidā ar nolūku pārkāpt sabiedrisko kārtību publiski, sapulcē vai izplatot 

rakstveida materiālus ( l l . § 3.daļa) atzīst par labu 
kādu no 138.§ 1.daļas 1.-5. punktā vai 126. § l.daļa norādītajiem prettiesiskajiem 

nodarījumiem pēc tam, kad tas bijis izdarīts vai bijis izdarīts tā sodāms mēģinājums, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

141.§ (Izslēgts) 

142.§ Ceļu satiksmes negadījuma vietas nelikumīga atstāšana 

(1) Persona, kura, būdama ceļu satiksmes negadījuma dalībniece, atstāj nelaimes 
gadījuma vietu pirms viņa 

1) ar savu klātbūtni un paskaidrojumu, ka ir notikuma dalībniece, devusi iespēju 
noskaidrot savu personību, savu transportlīdzekli un savas dalības pakāpi notikumā 
citu notikuma dalībnieku un cietušo labā vai 

2) nogaidījusi situācijā, kura izveidojusies, nepieciešamo laiku, lai kāds būtu 
gatavs konstatēt notikuma apstākļus, 

sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Saskaņā ar l.daļu sodāms arī tas notikuma dalībnieks, kurš 
1) pēc nogaidīšanas laika beigām (1.daļas 2.punkts) vai 
2) pamatoti vai attaisnojoši atstāj notikuma vietu un turpmāk nesniedz atbalstu 

nekavējošai notikuma apstākļu noskaidrošanai. 
(3) 'Lai izpildītu savu pienākumu sniegt atbalstu notikuma apstākļu 

noskaidrošanā pēc tam, kad tas noticis, ir pieliekami, ka persona paziņo tiesīgai 
personai (1.daļas l.punkts) vai tuvākajam policijas iecirknim, ka viņa bijusi notikuma 
dalībniece, un norāda savu adresi, savu atrašanās vietu, kā arī sava transportlīdzekļa 
atpazīšanas zīmi un atrašanās vietu, un sniedz šīs ziņas to nekavējošai apstiprināšanai 
noteiktā laikā. 2Sī norma netiek piemērota, ja persona ar savu uzvedību apzināti 
liek šķēršļus notikuma faktu noskaidrošanai. 

(4) 1. un 2.daļā norādītajā gadījumā tiesa mīkstina sodu (49.§ l.daļa) vai var 
atteikties no soda saskaņā ar šiem priekšrakstiem, ja transporta negadījuma dalīb
nieks, kura rīcība nav bijusi par iemeslu kāda nopietna mantiska kaitējuma 
izraisīšanai, divdesmit četru stundu laikā pēc nolikuma, nepiedaloties ceļu satiksmē, 
labprātīgi padarīs par iespējamu notikuma faktu turpmāku noskaidrošanu (3.daļa). 

(5) Par notikuma dalībnieku uzskatāms katrs, kura uzvedība noteiktos apstākļos 
var būt par iemeslu ceļu satiksmes negadījumam. 

143.§ un 144.§ (Izslēgts) 

145.§ Ļaunprātība ar nelaimes signāliem un brīdinājuma signālu un avārijas 
dienestu līdzekļu bojāšana 

(1) Kurš tīši un, būdams informēts, 
1) veic ļaunprātību ar nelaimes signāliem vai zīmēm vai 
2) maldina ar paziņojumu par to, ka nelaimes gadījuma rezultātā vai sakarā ar 

sabiedriski bīstamu situāciju vai posta stāvokli nepieciešama citas personas palīdzība, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 
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(2) Tas, kurš iepriekš nodomāti un apzināti 
1) likvidē, izmaina ārējo izskatu vai citādā veidā sagroza brīdinājuma vai 

aizlieguma zīmes, kas sargā no nelaimes gadījumiem un vispārējām briesmām, 
2) likvidē, izmaina, sabojā aizsargājošas būves vai glābšanas līdzekļus vai citus 

līdzīgus priekšmetus, kas kalpo nelaimes gadījumu un vispārējo briesmu novēršanai 
un palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos vai gadījumos, kas saistīti ar vispārējām 
briesmām, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu, 
ja nodarījums nav sodāms saskaņā ar 303. vai 304.§. 

145.a§ Norādījumu pārkāpšana laikā, kad tiek realizēta uzraudzība pār 
notiesāto uzvedību 

'Tas, kurš uzraudzības laikā pār notiesātā uzvedību pārkāpj 68.§ l.daļā noteikto 
norādījumu un tādējādi rada draudus šīs normas mērķu sasniegšanai, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 2Nodarījums 
tiek vajāts tikai pēc uzraudzības institūcijas lūguma (68.a§). 

145.b§ (izslēgts) 

145.c§ Profesijas aizlieguma pārkāpšana 

Kurš strādā profesijā, profesionālajā sfērā, nodarbojas ar amatu vai strādā 
amatnieciskā sfērā par sevi vai kādu citu, vai piespiež citu strādāt par sevi, lai arī 
viņam vai citam šāds darbs aizliegts un ir kriminālsodāms, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

145.d§ Sodāma nodarījuma simulācija 

(1) Tas, kurš tīši ar savām nepatiesām liecībām maldina iestādi vai institūciju, 
kas ir atbildīga par ziņu saņemšanu par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, 

1) ka izdarīts prettiesisks nodarījums vai 
2) ka it kā ir paredzēta kāda 126.§ l.daļā norādītā prettiesiskā nodarījuma 

izdarīšana, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu, ja 

nodarījums nav sodāms ar 164., 258. vai 258.a§ paredzēto sodu. 
(2) Tāpat sodāms tas, kurš tīši cenšas maldināt kādu no l.daļā minētajām 

iestādēm par 
1) prettiesiska nodarījuma dalībniekiem vai 
2) gaidāmo 126.§ l.daļā paredzēto prettiesisko nodarījumu. 

Astotā sadaļa 
Naudas zīmju un apmaksas zīmju viltošana 

146.§ Naudas zīmju viltošana 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu sodāms tas, kurš 
1) vilto naudas zīmes, grasoties laist tās apgrozībā kā īstas vai realizēt viltotu 

naudu, vai vilto naudas zīmes, grasoties tās uzdot par zīmēm ar lielāku vērtību, 
2) iegādājas sev viltotas naudas zīmes tādā pašā nolūkā, 
3) laiž apgrozībā kā īstas viltotas naudas zīmes, kuras viņš atbilstoši 1. un 

2.punktam ir viltojis, falsificējis vai iegādājies sev. 
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(2) Ja nodarījumu izdarījušās personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs vai viņa 
darbojas kā tādas bandas loceklis, kas nodarbojas ar pastāvīgu kriminālsodāmu 
viltotu naudas zīmju izgatavošanu, sods ir brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku 
par diviem gadiem. 

(3) Mazāk smagos gadījumos (l.daļā) sods ir brīvības atņemšana uz laiku no 
trim mēnešiem līdz pieciem gadiem; mazāk smagos gadījumos saskaņā ar 2.daļu 
paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

147.§ Viltotu naudas zīmju realizēšana 
(1) Kurš 146.§ nenorādītajos gadījumos laiž apgrozībā viltotas naudas zīmes kā 

īstas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

148.§ Apmaksas zīmju viltošana 
(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 

sodāms tas, kurš 
1) vilto dienesta apmaksas zīmes ar nolūku tās izmantot kā īstas vai realizēt tās, 

apzinoties to, ka tāda viltojumu izmantošana vai realizēšana varētu būt iespējama, 
vai vilto dienesta apmaksas zīmes ar nolūku tās uzdot par zīmēm ar lielāku vērtību, 

2) iegūst sev tādā pašā nolūkā viltotas dienesta apmaksas zīmes vai 
3) izmanto, piedāvā pārdošanai vai realizē viltotas dienesta apmaksas zīmes kā 

īstas. 
(2) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu sodāms 

tas, kurš izmanto kā apgrozībā esošas vai realizē jau izmantotas dienesta apmaksas 
zīmes, kurām ir likvidēta izmantošanas (dzēšanas) zīme. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 

149.§ Sagatavošanās naudas un apmaksas zīmju viltošanai 
(1) Kurš gatavojas naudas vai apmaksas zīmju viltošanai tādējādi, ka izgatavo, 

iegādājas sev vai kādam citam, piedāvā pārdošanai, glabā vai piegādā citam, kas 
gatavojas veikt naudas zīmju viltošanu 

1) plates, formas, komplektus, klišejas, negatīvus, matrices vai citas ierīces, kas 
pēc sava veida ir derīgas nodarījuma izdarīšanai, 

2) tāda paša vai līdzīga veida papīru, kāds paredzēts naudas zīmju vai dienesta 
apmaksas zīmju izgatavošanai un kas ir īpaši aizsargāts pret viltojumiem, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu, 
citos gadījumos - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas 
sodu. 

(2) Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi 
1) atsakās no sagatavotā nodarījuma izdarīšanas un novērš ar to radītās briesmas, 

ka citi turpinās nodarījuma sagatavošanu un izdarīs to, vai novērš nodarījuma 
pabeigšanu un 

2) iznīcina, padara par nederīgiem viltošanas līdzekļus, ja tie vēl ir un var tikt 
izmantoti viltošanai, paziņo par tiem attiecīgajai iestādei vai nodod tos šai iestādei. 

(3) Ja briesmas, ka citi turpinās nodarījuma sagatavošanu vai izdarīs to, tiek 
novērstas vai nodarījums tiek pabeigts bez personas, kas veikusi sagatavojošās 
darbības, piedalīšanās, 2.daļas 1.punktā minēto nosacījumu vietā ir pietiekami ar 
viņas labprātīgām un nopietnām pūlēm šā mērķa sasniegšanai. 
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150.§ Mantiskais naudas sods, paplašinātā konfiskācija un izņemšana 

(1) '146.§ un 148.§ l.daļā paredzētajos gadījumos naudas zīmju viltošanas 
sagatavošanai saskaņā ar 149.§ l.daļu un 152.a§ tiek piemērots 43.a, 73.d§, ja per
sona darbojas kā tādas bandas dalībniece, kas bija organizēta pastāvīgai tādu 
nodarījumu izdarīšanai. 273.d§ tiek piemērots arī tad, ja personas nodarījumam ir 
nodarbošanās raksturs. 

(2) Ja izdarīts šajā sadaļā paredzētais sodāmais nodarījums, viltotā nauda, viltotās 
un dzēstās apmaksas zīmes un 149.§ norādītie līdzekļi, kas izmantojami falsificēšanai, 
tiek konfiscēti. 

151.§ Vērtspapīri 

Naudaszīmēm 146., 147., 149. un 150.§ izpratnē tiek pielīdzināti šādi vērtspapīri, 
ja tie ar iespiešanas veidu un papīra kvalitāti ir īpaši aizsargāti pret viltojumiem: 

1) parādsaistības uz uzrādītāja vārda, kā ari tādi ordera vērtspapīri, kuri ir daļa 
no kopējās emisijas, ja tie satur solījumu izmaksāt noteiktu naudas summu; 

2) akcijas; 
3). procentu dokumentu kuponi, dividenžu kuponi par peļņas daļu. apliecības 

par l.-3.punktā norādīto vērtspapīru veidu atjaunošanu, kā arī sertifikāti par lādu 
vērtspapīru piegādi; 

5) ceļojuma čeki, kuru formulārā jau vērtspapīru iespiešanas procesā norādīta 
noteikta naudas summa. 

152.§ Ārvalstu valūtas zonas nauda, apmaksas zīmes un vērtspapīri 

146.-151.§ tiek piemērots arī ārvalstu valūtas zonas naudai, apmaksas zīmēm 
un vērtspapīriem. 

I52.a§ Maksājuma karšu un Eiropas čeku (eiročeku) veidlapu (formulāru) 
viltošana 

(1) Kurš ar nolūku apkrāpt tiesisko attiecību noformēšanas procesā vai padarīt 
par iespējamu tādu krāpšanu 

1) vilto vai falsificē valsts iekšējās vai ārvalsts maksāšanas kartes vai eiročeku 
formulārus (veidlapas) vai 

2) iegādājas sev vai citai personai, piedāvā pārdošanai, nodod citai personai vai 
izmanto tādas viltotas kartes vai formulārus (veidlapas), 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
(2) Ja nodarījumu izdarījušās personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs vai viņa 

ir darbojusies kā tādas bandas dalībniece, kas izveidota pastāvīgai l.daļā paredzēto 
sodāmo nodarījumu izdarīšanai, sods ir brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku 
par diviem gadiem. 

(3) Mazāk smagos l.daļā norādītajos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz 
laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 2.daļas gadījumos tiek 
noteikta brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(4) Maksājuma kartes 1.daļas izpratnē ir kredītkartes, eiročeku kartes un citas 
kaites, kuras 

1) dod iespēju uzlikt par pienākumu personai, kas tās izdevusi, veikt garantētu 
izmaksu norēķinu sistēmā (maksājumu apgrozījumā) un 

2) ir īpaši aizsargātas pret viltojumiem ar to noformēšanu vai kodēšanu. 
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(5) 149.§, ja tas attiecas uz naudas viltošanu, un 150.§ 2.daļa tiek piemērota 

atbilstoši. 

Devītā sadaļa 

Bez zvēresta dotas nepat iesas l iecības un viltus zvērests 

153.§ Bez zvēresta dotas viltus liecības 
Kurš tiesā vai citā institūcijā, kas ir kompetenta veikt liecinieku vai ekspertu 

nopratināšanu pēc zvēresta došanas, sniedz nepatiesas liecības bez zvēresta, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

154.§ Viltus zvērests 
(1) Kurš tiesai vai citai zvēresta pieņemšanā kompetentai institūcijai dod viltus 

zvērestu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu. 
(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

155.§ Zvērestam pielīdzināmie apgalvojumi 

Zvērestam tiek pielīdzināti: 
1) apliecinājums, kas aizstāj zvērestu, 

2) atsaukšanās uz agrāk dotu zvērestu vai agrāku apliecinājumu. 

156.§ Zvērestam līdzvērtīgs nepatiess apliecinājums 
Kurš varas institūcijai, kas ir kompetenta pieņemt zvērestam līdzvērtīgu 

apliecinājumu, sniedz nepatiesu apliecinājumu vai, atsaucoties uz tādu apliecinā
jumu, izsakās nepatiesi, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem 
vai ar naudas sodu. 

157.§ Liecību došana piespiedu stāvoklī 
(1) Ja liecinieks vai eksperts vainojami dod viltus zvērestu vai nepatiesu liecību 

bez zvēresta, tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt sodu (49.§ 2.daļa), bet gadījumā, 
ja liecības dotas bez zvēresta, var pavisam atteikties no soda, ja persona devusi 
nepatiesas liecības, lai novērstu no radinieka vai no sevis briesmas tikt sodītam vai 
ar izolāciju saistīta labošanas un drošības līdzekļa piemērošanu. 

(2) Tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt sodu (49.§ 2.daļa) vai pavisam atteikties 
no soda arī tad, ja persona, kura devusi nepatiesas liecības bez zvēresta, nav sasnie-
gusi vecumu, kad viņa var dot zvērestu. 

158.§ Nepatiesas liecības labošana 
(1) Tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt sodu par viltus zvērestu, zvērestam 

līdzvērtīgu viltus apliecinājumu vai nepatiesu liecību, kas dota bez zvēresta (49.§ 
2.daļa), vai var atteikties no soda, ja persona, kura izdarījusi nodarījumu, savlaicīgi 
izlabo nepatieso liecību. 

(2) Labojums uzskatāms par novēlotu, ja, taisot spriedumu, to vairāk nevar 
ņemt vērā, vai ja nodarījuma rezultātā licis nodarīts kaitējums citai personai, vai ja 
pret personu, kura devusi nepatiesas liecības, jau dotas liecinieka liecības, vai ja 
izmeklēšana jau ir uzsākta. 

(3) Labojumu var izdarīt institūcijā, kurā bija dotas nepatiesas liecības vai kurā 
tās vajadzēja pārbaudīt lietas izskatīšanas procesā, kā arī tiesā, prokuratūrā vai 
policijas institūcijā. 
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159.§ Mēģinājums uzkūdīt dot nepatiesas liecības 

Mēģinājuma gadījumā uzkūdīt dot nepatiesas liecības, kas dodamas bez zvēresta 
(153.§) un zvērestam līdzvērtīgu apliecinājumu (156.§), 30.§ l.daļa un 31.§ l.daļas 
1.punkts un 2.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

160.§ Uzkūdīšana dot nepatiesas liecības 

(1) Kurš uzkūda citu personu dot viltus zvērestu, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu; kurš uzkūda citu dot zvērestam 
līdzvērtīgu nepatiesu apliecinājumu vai dot nepatiesu liecību, kas dodama ar 
zvērestu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas 
sodu līdz simts astoņdesmit dienas likmēm. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

16I.§ un 162.§ (Izslēgts) 

163.§ Viltus zvērests aiz nevērības; nevērīgs nepatiess zvērestam līdzvērtīgs 
apliecinājums 

(1) Ja kāda no 154.-156.§ norādītajām darbībām izdarīta aiz nevērības, sods ir 
brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai naudas sods. 

(2) 'Ja persona savlaicīgi paziņo par nepatieso ziņojumu, viņa netiek sodīta. 
^Atbilstoši tiek piemēroti 158.§ 2. un 3.daļas nosacījumi. 

Desmitā sadaļa 
Nepatiesas aizdomas 

164.§ Nepatiesu aizdomu izraisīšana 

(1) Kurš ar nolūku ierosināt vai turpināt pret citu disciplināru procesu vai citu 
disciplināru līdzekļu piemērošanu izraisa administratīvajai institūcijai vai 
amatpersonai, kura ir pilnvarota saņemt iesniegumus, vai militārajam priekšniekam 
personiskajai pārliecībai pretrunīgas publiskas aizdomas par šīs personas 
likumpārkāpumu vai dienesta pienākumu pārkāpšanu, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Tādam pašam sodam pakļaujams tas, kurš 1 .daļā minētajos apstākļos publiski 
ar tādu pašu nolūku izvirza personiskajai pārliecībai pretrunīgu faktiska rakstura 
apgalvojumu par citu cilvēku, kas ir pamats disciplināro un citu līdzekļu 
ierosināšanai, piemērošanai vai turpināšanai pret šo personu. 

165.§ Sprieduma pasludināšana 

(1) 'Ja 164.§ paredzētais nodarījums ir izdarīts publiski, vai izplatot rakstveida 
materiālus (11.§ 3.daļa), un par to noteikts sods, pēc cietušā iesnieguma tiek noteikts, 
ka saskaņā ar pieprasījumu notiesāšanai par nepatiesu aizdomu izraisīšanu tiek 
piedots publisks raksturs. 2Ja cietušais nomirst, sūdzības iesniegšanas tiesības pāriet 
77.§ 2.daļā nosauktajiem radiniekiem. :,77.§ 2.-4.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

(2) Attiecībā uz izziņošanas veidu tiek piemēroti 200.§ 2.daļas noteikumi. 
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Vienpadsmitā sadaļa 

Sodāmi nodarījumi, kas aizskar ticību un pasau les u z s k a t u s 

166.§ Ticības, reliģisko apvienību un pasaules uzskatu apvienību aizskaršana 

(1) Kurš publiski vai, izplatot rakstveida materiālus (11.§ 3.daļa), jebkādā veidā 
aizskar citu personu reliģiskās ticības un pasaules uzskata saturu, kas izraisa 
sabiedriskā miera traucēšanu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim 
gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš publiski vai, izplatot rakstveida materiālus ( l l . § 
3.daļa), aizskar valsts teritorijā darbojošos baznīcu vai citu reliģisku apvienību vai 
pasaules uzskatu apvienību, to iestādes vai tradīcijas tādā veidā, ka tas izraisa 
sabiedriskā miera traucēšanu. 

167.§ Reliģisko rituālu traucēšana 

(1) Kurš tīši un 
1) rupjā formā traucē dievkalpojumam vai valsts teritorijā atrodošās baznīcas 

vai citas reliģiskas apvienības reliģiskajam rituālam vai 
2) veic aizvainojošu, nepiedienīgu rīcību vietā, kura paredzēta tādas reliģiskas 

apvienības dievkalpojuma noturēšanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Dievkalpojumam tiek pielīdzināta valsts teritorijā eksistējošo pasaules 
uzskata apvienību attiecīgo svētku svinēšana. 

167.a§ Šķēršļu likšana bēru ceremonijai 
Kurš tīši un apzināti traucē apbedīšanas ceremonijas veikšanu, sodāms ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

168.p§ants. Kapa apgānīšana 
(1) Kurš nelikumīgi izņem no tiesīga valdījuma miruša cilvēka ķermeni vai tā 

daļu, mirušu augli, tā daļu vai miruša cilvēka pelnus vai veic pār to aizskarošas 
nepiedienīgas darbības, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem 
vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš iznīcina vai sabojā katafalku, apbedījuma vietu vai 
sabiedrisko aizlūgšanas vietu vai tas, kurš izdara tur aizvainojošas nepiedienīgas 
darbības. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 

Divpadsmitā sadaļa 

Sodāmi nodarījumi pret civilstāvokli, laulību un ģ imeni 

169.§ Nepatiesu ziņu sniegšana par civilstāvokli 

(1) Kurš samaina bērnu vai sniedz nepatiesas ziņas par citas personas civilstāvokli 
iestādei, kura ir atbildīga par civilstāvokļa aktu reģistrāciju vai par civilstāvokļa 
noteikšanu, vai kas slēpj šīs ziņas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 
gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

170.§ Uzturēšanas pienākuma pārkāpšana 
(1) Kurš izvairās no likumā noteiktā pienākuma uzturēt personu, kā rezultātā 

personas, kurai ir tiesības uz uzturēšanu, dzīves līmenis ir apdraudēts vai tiktu 
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apdraudēts bez citu palīdzības, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim 
gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Kam ir pienākums uzturēt grūtnieci un kurš nelikumīgi nepienācīgā veidā 
liedz viņai šo materiālo palīdzību un tādējādi piespiež pārtraukt grūtniecību, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

171.§ Aizbildnības un audzināšanas pienākuma pārkāpšana 
Kurš rupji pārkāpj savu aizbildnības un audzināšanas pienākumu pret personu, 

kas nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, un tādējādi izraisa briesmas, ka tas 
nodarīs kaitējumu aizbilstamā fiziskajai un garīgajai attīstībai, novedīs viņu līdz 
kriminālam dzīvesveidam vai nodarbei ar prostitūciju, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu, 

172.§ Daudzsievība 

Kurš, sastāvot laulībā, slēdz laulību vai slēdz laulību ar personu, kura sastāv 
laulībā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudassodu. 

173.§ Dzimumsakari ar radinieku 

(1) Kurš piekopj dzimumsakarus ar asinsradinieku lejupējā līnijā, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) 'Kurš piekopj dzimumattiecības ar asinsradinieku augšupejā līnijā, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu; šī norma 
piemērojama arī tad, ja radnieciskās attiecības ir izbeigtas. 2Brāļi un māsas, kas 
piekopj dzimumattiecības, sodāmi tāpat. 

(3) Radinieki lejupējā līnijā, brāļi un māsas nav sodāmi saskaņā ar šo normu, ja 
nodarījuma izdarīšanas brīdī viņi vēl nav sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu. 

Trīspadsmitā sadaļa 

Sodāmi nodarījumi pret dz imuma pašnote ikšanos 

174.§ Seksuāla ļaunprātība pret aizbilstamo 
(1) Kurš veic seksuālas darbības ar 
1) personu, kas nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, kura uzticēta viņam 

audzināšanai, izglītības iegūšanai vai aizgādnībai pār viņas dzīvesveidu, 
2) personu, kas nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, kura uzticēta viņam 

audzināšanai, izglītības iegūšanai vai aizgādnībai pār viņas dzīvesveidu, vai kura 
atrodas atkarības stāvoklī no viņa dienesta vai darba attiecību ietvaros, ļaunprātīgi 
izmantojot šīs personas atkarību, ko nosaka audzināšanas, izglītošanas, aizgādnības, 
dienesta vai darba attiecības, vai 

3) savu miesīgo vai pieņemto bērnu, kas nav sasniedzis astoņpadsmit gadu 
vecumu, vai pieļauj lādu darbību izdarīšanu aizbilstamajam ar sevi, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Kurš, ņemot vērā l.daļas l.-3.punkta nosacījumus, 
1) izdara seksuālas darbības aizbilstamā klātbūtnē vai 
2) pamudina aizbilstamo izdarīt seksuālas darbības viņa klātbūtnē, lai seksuāli 

uzbudinātos pats vai ar to uzbudinātu aizbilstamo, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 
(3) Mēģinājums ir sodāms. 
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(4) Gadījumos, kas paredzēti l.daļas 1.punktā vai 2.daļā sakarā ar l.daļas 
1.punktu, tiesa saskaņā ar šo priekšrakstu var atteikties no soda, ja, ņemot vērā 
aizbilstamā uzvedību, nodarījuma prettiesiskums ir nenozīmīgs. 

174.a§ Seksuālas darbības ar personām, kuras atrodas ieslodzījumā 
saskaņā ar administratīvu priekšrakstu, vai ar slimiem un tādiem, 
kam nepieciešama palīdzība, kuri atrodas attiecīgajās iestādēs 

(1) Kurš, ļaunprātīgi izmantojot savu stāvokli, veic seksuālas darbības ar 
ieslodzītu personu vai personu, kura nodota viņa uzraudzībā saskaņā ar 
administratīvo rīkojumu, kura viņam uzticēta audzināšanai, apmācīšanai, 
uzraudzībai vai darbam un apkalpošanai, vai pieļauj šādu ieslodzītā vai aizbilstamā 
darbību izdarīšanu ar sevi, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem 
gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas. kurš izdara seksuālas darbības, izmantojot personas, kura 
ievietota stacionārā iestādē slimniekiem vai tādiem, kam nepieciešama palīdzība, 
un kura uzticēta viņam uzraudzībai, slimību vai bezpalīdzību, vai pieļauj tādu darbību 
izdarīšanu no šīs personas puses ar sevi. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 

174.b§ Seksuālas darbības, kas saistītas ar dienestu stāvokļa izmantošanu 
(1) Kurš, būdams amatpersona, kas nozīmēta piedalīties kriminālprocesā vai 

procesā par ar izolāciju saistītu labošanas un drošības līdzekļu noteikšanu, vai 
procesā, kas saistīts ar administratīvu turēšanu ieslodzījumā, izmantojot personas 
atkarību, ko nosaka procesa vešana, izdara seksuālas darbības ar personu, pret 
kuru tiek vests process, vai atļauj tās izdarīt ar sevi, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

174.c§ Seksuālas darbības, kas saistītas ar konsultatīvo, ārstniecības vai 
apkalpojošo attiecību izmantošanu 

(1) Kurš, ļaunprātīgi izmantojot konsultatīvās, ārstniecības attiecības vai 
attiecības, kas saistītas ar apkalpošanu un aprūpi, izdara seksuālas darbības ar 
personu, kura sakarā ar garīgo vai psihisko slimību vai novirzēm, ieskaitot slimīgu 
māniju, bijusi uzticēta viņam konsultācijai, ārstēšanai vai apkalpošanai un aprūpei, 
vai atļauj šādai personai tās izdarīt ar sevi, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš izdara seksuālas darbības ar personu, kura viņam 
uzticēta psihoterapeitiskai ārstēšanai, ļaunprātīgi izmantojot attiecības "ārsts-
pacients", vai atļauj viņai tādas darbības veikt ar sevi. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 

175.§ (Izslēgts) 

176.§ Seksuālas ļaunprātības ar bērniem 
(1) Kurš izdara seksuālas darbības ar personu, kas nav sasniegusi četrpadsmit 

gadu vecumu (bērnu) vai pieļauj viņam izdarīt tās ar sevi, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem, mazāk smagos 
gadījumos - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
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(2) Ar tādu pašu sodu sodāms tas, kurš pamudinājis bērnu, lai viņš izdarītu 
seksuālas darbības ar trešo personu vai pieļāvis trešajai personai izdarīt tādas 
darbības ar sevi. 

(3) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 
sodāms tas, kurš 

1) izdara seksuālas darbības bērna klātbūtnē. 
2) pamudina bērnu izdarīt seksuālas darbības ar viņu vai 
3) iedarbojas uz bērnu, rādot viņam pornogrāfiskas ilustrācijas, attēlus, dodot 

noklausīties pornogrāfiska satura ierakstus vai vedot attiecīgas sarunas. 
(4) Mēģinājums ir sodāms, šī norma neattiecas uz 3.daļas 3.punktā norādītajiem 

nodarījumiem. 

176.a§ Smagas seksuālas darbības pret bērniem 

(1) 176.§ 1. un 2.daļā paredzētās seksuālās darbības ar bērniem sodāmas ar 
brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, ja 

1) persona, kas ir vecāka par astoņpadsmit gadiem, uztur intīmas attiecības ar 
bērnu vai veic līdzīgas seksuālas darbības ar viņu vai atļauj viņam izdarīt ar sevi 
darbības, kas ir saistītas ar iekļūšanu ķermenī, 

2) darbības kopīgi izdara vairākas personas, 
3) persona sava nodarījuma rezultātā rada smaga kaitējuma nodarīšanas 

briesmas bērna veselībai vai ievērojama kaitējuma nodarīšanas briesmas viņa 
fiziskajai vai garīgajai attīstībai, vai 

4) persona pēdējo piecu gadu laikā jau tikusi tiesāta par līdzīgu nodarījumu, un 
spriedumam bija likumīgs spēks. 

(2) Ar brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku par diviem gadiem sodāms tas, 
kurš 176.§ 1.-4.daļā paredzētajos gadījumos kā izdarītājs vai cits dalībnieks rīkojas 
ar nodomu padarīt nodarījumu par pornogrāfiska materiāla priekšmetu 
3.daļa), lai to izplatītu 184.§ 3. vai 4.daļas nozīmē. 

(3) Mazāk smagos 1 .daļā norādītajos gadījumos paredzēts brīvības atņemšanas 
sods uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 2.daļā 
norādītajos gadījumos - uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(4) Ar brīvības atņemšanu uz laiku, nc mazāku par pieciem gadiem sodāms tas, 
kurš 176.§ 1, un 2.daļā paredzētajos gadījumos bērnam 

1) nodarījuma laikā nodara smagus miesas bojājumus vai 
2) draud nonāvēt nodarījuma izdarīšanas rezultātā. 
(5) 4.daļas 4.punktā norādītajā termiņā netiek ieskaitīts laiks, kurā persona, 

kas izdarījusi nodarījumu, saskaņā ar dienesta rīkojumu turēta attiecīgajā iestātie. 
2Nodarījums, par kuru spriedums taisīts ārvalstī, tiek pielīdzināts nodarījumam, 
par kuru taisīts spriedums Vācijas teritorijā 1.daļas 4.punktā paredzētajos gadījum0S| 
ja nodarījums saskaņā ar vācu krimināltiesībām būtu tāds atbilstīgi 176.1$ I. vai 
2.daļai. 

176.b§ Seksuālas darbības ar bērniem ar letālu i/iialuiinu 

Ja persona seksuālu darbību rezultātā (176. un 176.a§) viimo ai vieglprātībai 
nonāvē bērnu, sods ir brīvības atņomiana uz mūžu vai brīvībai ul . И М И I . U I И 
ne mazāku pni desmit gadiem 

Sevišķā dala 

177.§ Piespiešana veikt seksuālas darbības: izvarošana 

(1) Kurš citu personu 
1) ar spēku, 
2) reālu briesmu draudiem dzīvībai vai veselībai vai 
3) izmantojot situāciju, kad upuris kļuvis bezpalīdzīgs personas darbību dēļ 
piespiež paciest pret sevi vērstas viņa vai trešās personas seksuālas darbības vai 

izdarīt tādas darbības ar personu, kura izdara nodarījumu, vai ar trešo personu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu. 

(2) 'īpaši smagos gadījumos brīvības atņemšanas sods ir ne mazāks par diviem 

gadiem. -īpaši smagi gadījumi ir tad, ja 
1) persona uztur intīmas attiecības ar upuri vai veic līdzīgas seksuālas darbības 

ar viņu vai piespiež veikt tādas darbības ar sevi, it īpaši, ja šīs darbības ir saistītas ar 
iekļūšanu ķermenī (izvarošana) vai 

2) nodarījumu kopā izdara vairākas personas. 

(3) Brīvības atņemšana uz laiku, nc mazāku par trim gadiem nosakāma tad, ja 

l iersonai 
1) ir ierocis vai cits bīstams priekšmets, 
2) ir kāds cita priekšmets vai līdzeklis, lai nepieļautu vai pārvarētu citas perso

nas pretošanos ar vardarbību vai vardarbības pielietošanas draudiem, vai 

3) ar nodarījuma izdarīšanu pakļauj upuri smaga kaitējuma veselībai nodarīšanas 

briesmām. 
(4) Brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem nosakāma tajā 

gadījumā, ja persona 
1) nodarījuma izdarīšanas laikā pielieto ieroci vai citu bīstamu priekšmetu vai, 
2) izdarot nodarījumu, upuri 
a) smagi fiziski spīdzina, 
b) pakļauj nonāvēšanas briesmām. 
(5) Mazāk smagos l.daļā paredzētajos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz 

|Qiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 2. un 4.daļā 
paredzētajos gadījumos - brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit 
gadiem. 

I78.§ Seksuāla piespiešana un izvarošana, kas izraisījusi cietušā nāvi 
.la persona seksuālas piespiešanas vai izvarošanas rezultātā (177.§) vismaz aiz 

\ loglprfltības nonāvējusi cietušo, viņa ir sodāma ar brīvības atņemšanu uz mūžu vai 
Dl brīvības atņemšanu UZ laiku, ne mazāku par desmit gadiem. 

I79.fi Seksuālai darbības ar personu, kura nespēj izrādīt pretošanos 

(1) Kuri Izmanto citu personu, kas 
I) nespēj i/iadil pielo.šunos sakarā .u garīgu vai psihisku slimību vai smagām 

r .mi'.nu \.u li/i.I .nu novil zem, \ ii slimīgu atkarību vai sakarā ar dziļu apziņas 
IMUII . purni, \,!l 

'i l i I I M I I I • • M • • > . IlUlflprOUl 11101 I n n i ļ i i .iliļ'i i/iiiaiilojol šo nespēju, izdara 
,u v l e k i u f i l a i D A T H I I M ' . VMI pli ļauj vlual Izdurti tas m IUVI, sodāms ai brīvības 

I I I M m I I i n i I I i i " i i l l e m m i n ē t i e m lid/ desmit gudiem. 
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(2) Tāpat sodāms tas, kurš, ļaunprātīgi izmantojot šo personas nespēju pretoties 
(l.daļa). piespiež viņu izdarīt noteiktas seksuālas darbības ar trešo personu vai 
pieļauj, ka trešā persona izdara tādas darbības ar viņu. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) Sods ir ne mazāks par brīvības atņemšanu uz vienu gadu, ja 
1) persona uztur intīmas attiecības ar upuri vai veic ar viņu līdzīgas seksuālas 

darbības vai pieļauj, ka upuris veic ar viņu tādas darbības, kas ir saistītas ar iekļūšanu 
ķermenī, 

2) nodarījumu kopīgi izdara vairākas personas vai 
3) persona ar savu nodarījumu pakļauj upuri briesmām nodarīt smagu kaitējumu 

veselībai vai nopietnu kaitējumu viņa fiziskajai vai garīgajai attīstībai. 
(5) Mazāk smagos 1., 2. un 4.daļā paredzētajos gadījumos tiek noteikts brīvības 

atņemšanas sods uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(6) 176.a§ 4.daļa un 176.b§ tiek piemērota atbilstoši. 

180.§ (Izslēgts) 

180.a§ Prostitūcijas veicināšana 

(1) Kurš profesionāli uztur vai vada iestādi, kurā cilvēki nodarbojas ar 
prostitūciju, un kurā 

1) viņi atrodas personiskā vai materiālā atkarībā, 
2) nodarbošanās ar prostitūciju tiek atbalstīta ar tādiem līdzekļiem, kas ir vairāk 

kā tikai nodrošināšana ar mājokli, pajumti vai atrašanās vietu un ar to saistīto parasto 
papildus pakalpojumu sniegšana, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Tāpat sodāms tas, kurš 
1) nodod personai, kas nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, dzīvokli, 

nodod pajumti vai atrašanās vietu veidā, kam ir nodarbošanās raksturs, lai 
nodarbotos ar prostitūciju, vai 

2) tur citu personu, kurai viņš nodevis dzīvokli, lai nodarbotos ar prostitūciju, 
vai ekspluatē viņu sakarā ar nodarbošanos ar prostitūciju. 

180.b§ Cilvēku tirdzniecība 

(1) 'Kurš iespaido citu personu sava mantiskā labuma dēļ, lai, zinot par viņas 
grūto stāvokli, piespiestu nodarboties vai turpināt nodarboties ar prostitūciju, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
Tāpat sodāms tas, kurš sava mantiskā labuma interesēs iespaido citu personu, lai, 
zinot par viņas bezpalīdzību, kas saistīta ar atrašanos svešā valstī, pamudinātu viņu 
uz seksuālām darbībām, kuras viņai jāveic ar trešo personu vai tās klātbūtnē un 
pieļauj, ka trešā persona izdara to ar viņu. 

(2) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem 
sodāms tas, kurš iespaido 

1) citu personu, zinot par viņas bezpalīdzību, kas saistīta ar atrašanos svešā 
valstī, vai 

2) personu, kas nav sasniegusi divdesmit viena gada vecumu, lai piespiestu viņu 
nodarboties vai turpināt nodarboties ar prostitūciju, vai sekmē viņas nodarbošanos 
ar prostitūciju vai turpināšanu nodarboties ar to. 

(3) 2.daļas gadījumā mēģinājums ir sodāms. 

Sevišķā daļa 

181.§ (Izslēgts) 

181.a§ Sutenerisms 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem 

sodāms tas, kurš 

1) ekspluatē personiskiem mērķiem citu personu, kura nodarbojas ar 

prostitūciju, vai 
2) seko citas personas izdarāmajām seksuālajām darbībām ar nolūku saņemt 

mantisku labumu, nosaka vietu, laiku, ilgumu un citus apstākļus, kas saistīti ar 
nodarbošanos ar prostitūciju, vai veic pasākumus, kuriem jāattur persona no tā, lai 
pārtrauktu nodarboties ar prostitūciju, un, ņemot to vērā, uztur ar viņu tādas 
attiecības, kas iziet ārpus vienreizēja gadījuma robežām. 

(2) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu sodāms 
tas, kurš nodarbošanās veidā veicina citas personas nodarbošanos ar prostitūciju, 
veicot starpniecību seksuālos sakaros, un, ņemot to vērā, uztur ar viņu attiecības, 
kas iziet ārpus vienreizēja gadījuma robežām. 

(3) Saskaņā ar 1. un 2.daļu sodāms arī tas, kurš veic 1. un 2.punktā norādītās 
darbības vai sekmē 2.daļā norādītās darbības pret savu laulāto. 

181.bS Uzraudzības noteikšana pār notiesātā uzvedību 
174. līdz 174.c, 176.-180., 180.b-181.a, 182.§ paredzētajos gadījumos tiesa var 

izdot rīkojumu par uzraudzības noteikšanu pār notiesātā uzvedību (68.§ l.daļa). 
181.c§ Mantiskais naudas sods un paplašinātā konfiskācija 
'181.§ un 181.a§ 1.daļas 2.punkla gadījumos jāpiemēro 43.a un 73.d§, ja per

sona izdara darbības kā tādas bandas dalībniece, kas bija organizēta, lai pastāvīgi 
izdarītu tādus nodarījumus. 273.§ tiek piemērots arī tad, ja persona rīkojas 
nodarbošanās veidā. 

182.§ Seksuālās ļaunprātības pret nepilngadīgajiem 
(1) Astoņpadsmit gadu vecumu sasniegusi persona, kura prettiesiski izmanto 

personu, jaunāku par sešpadsmit gadiem, tādā veidā, 
1) ka viņa veic seksuālas darbības ar šo personu vai pieļauj tādas attiecības no 

viņas puses, izmantojot šādas personas atkarīgo stāvokli, vai par atlīdzību, vai 
2) izmantojot atkarības stāvokli, pamudina izdarīt seksuālas darbības ar trešo 

personu vai pieļauj tās no trešās personas puses ar sevi, 
sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Par divdesmit vienu gadu vecāka persona, kura prettiesiski izmanto personu, 

jaunāku par sešpadsmit gadiem, tādā veidā, ka viņa 
1) veic seksuālas darbības ar šo personu vai pieļauj šādas attiecības no viņas 

puses pret sevi, vai 
2) pamudina viņu veikt seksuālas darbības ar trešo personu vai pieļauj lādas 

darbības ar sevi no viņas puses un pie tam izmanto upura nespēju uz seksuālo 
pašnoteikšanos, 

sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 
(3) 2.daļā paredzētajos gadījumos nodarījums tiek vajāts tikai pēc cietušā 

iesnieguma, izņemot tos gadījumus, kad kriminālvajāšanas institūcija sakarā ar īpašu 
sabiedrisko interesi uzskata par nepieciešamu valsts iestādes iejaukšanos. 
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(4) 1. un 2.dajā paredzētajos gadījumos tiesa saskaņā ar šo priekšrakstu var 
atteikties no soda, ja, ņemot vērā personas uzvedību, pret kuru nodarījums izdarīts, 
viņas nodarījuma prettiesiskums ir neievērojams. 

183.§ Ekshibicionistiskas darbības 

(1) Vīrietis, kurš vajā citu personu ar ekshibicionistiskām darbībām, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

(2) Nodarījums tiek vajāts tikai saskaņā ar iesniegumu, izņemot tos gadījumus, 
kad kriminālvajāšanas institūcija, ņemot vērā sabiedrības īpašu interesi, uzskata 
par nepieciešamu attiecīgās institūcijas iejaukšanos. 

(3) Tiesa var apturēt sodu ar pārbaudi arī tad, ja var gaidīt, ka nodarījumu 
izdarījusī persona tikai pēc ilgstošas ārstēšanās vairāk neizdarīs ekshibicionistiskas 
darbības. 

(4) 3.daļa tiek piemērota tikai tajā gadījumā, ja vīrietis vai sieviete tiek sodīti 
par ekshibicionistisku darbību izdarīšanu 

1) saskaņā ar citu priekšrakstu, atbilstoši kuram nodarījums pēc augstākās 
robežas sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas 
sodu, vai 

2) saskaņā ar 174.§ 2.daļas 1.punktu vai 176.§ 3.daļas 1.punktu. 

183.a§ Sabiedriskās morāles normu pārkāpšana 
Kurš publiski izdara seksuālas darbības un tādējādi tīši vai apzināti pārkāpj 

sabiedriskā morāles normas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam 
gadam vai ar naudas sodu, ja nodarījums nav sodāms saskaņā ar 183.§. 

184.§ Iespiestu pornogrāfisku materiālu izplatīšana 

(1) Kurš pornogrāfiskus izdevumus ( l l . § 3.daļa) 
1) piedāvā, nodod vai padara pieejamus personai, kura nav sasniegusi 

astoņpadsmit gadu vecumu, 
2) izstāda, izkarina, demonstrē vai citādā veidā padara pieejamus tur, kur tie 

būs pieejami vai tos var ieraudzīt persona, kas nav sasniegusi astoņpadsmit gadu 
vecumu, 

3) piedāvā vai nodod citiem mazumtirdzniecībai ārpus tirdzniecības telpām, 
kioskos vai citās tirdzniecības vietās, kuras nav pieejamas apmeklētājiem, tirdz
niecībai pasūtījumu kārtībā, profesionālās bibliotēkās vai lasītavās, 

3.a) nodarbošanās veidā piedāvā vai nodod citam nomā vai citādā profesionālā 
nodošanas veidā, izņemot tirdzniecības iestādes, kurās personas, kas jaunākas par 
astoņpadsmit gadiem, netiek ielaistas un kurās tās nevar ieraudzīt pornogrāfiskos 
materiālus, 

4) organizē to ievešanu, izmantojot pasūtījuma tirdzniecību, 
5) piedāvā, paziņo par tiem vai realizē tos publiski tajā vietā, kura pieejama 

personām, kas jaunākas par astoņpadsmit gadiem, vai kuru tās var pamanīt, vai 
izplata iespiestos materiālus ārpus darījuma aprites ietvariem, ko veic attiecīgā 
tirdzniecība, 

6) padara pieejamus citai personai bez attiecīga pieprasījuma no viņas puses, 
7) demonstrē publiskā kino nomā par maksu, kāda šādai nomai tiek prasīta 

vienmēr vai vairumā gadījumu, 
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8) izgatavo, saņem, sagatavo vai ieved, lai tos vai to daļu izmantotu l.-7.punktā 
paredzētajiem mērķiem vai padarītu tādu izmantošanu par iespējamu, vai 

9) izved no valsts, lai tos vai to daļu ārvalstī, pārkāpjot tur spēkā esošās 
krimināltiesību normas, izplatītu vai padarītu pieejamus publikai vai radītu iespēju 
šādai izmantošanai, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu.* 
(2) lāpāt sodāms tas, kurš pārdod pornogrāfisku produkciju pa radio. 
(3) Kurš iespiestus pornogrāfiskus materiālus ( l l . § 3.daļa), kas attēlo vardar

bīgas seksuālas darbības vai seksuālu ļaunprātību pret bērniem, vai cilvēku seksuālas 
darbības ar dzīvniekiem, 

1) izplata, 
2) publiski izstāda, piedāvā, ieved vai citādā veidā padara pieejamus, vai 
3) izgatavo, pasūta, piegādā, sagatavo, piedāvā, izziņo par tiem, reklamē, ieved 

vai izved, lai tos vai to daļu (1. vai 2.punkta nozīmē) izmantotu vai radītu citai 
personai tādas izmantošanas iespējas, 

sodāms, ja iespiestie pornogrāfiskie materiāli attēlo seksuālas ļaunprātības pret 
bērniem - ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem, 
pārējos gadījumos - ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas 
sodu. 

(4) Ja iespiestie pornogrāfiskie materiāli ( l l . § 3.daļa) 3.daļā paredzētajos 
gadījumos attēlo seksuālas ļaunprātības pret bērniem vai tic attēlo faktisku vai 
īstenībai tuvu notikumu, sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz desmit gadiem, ja personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs vai viņa darbojas 
kā tādas bandas, kura apvienojusies šādu darbību pastāvīgai izdarīšanai, dalībniece. 

(5) 'Kurš iegūst sev vai trešajai personai iespiestus pornogrāfiskus materiālus 
( l l . § 3.daļa), kuros attēlotas seksuālas ļaunprātības pret bērniem, vai ja materiāli 
attēlo faktisku vai īstenībai tuvu notikumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 2Tāpat sodāms tas, kurš tur savā valdījumā 
1.teikumā minētos materiālus. 

(6) '1.daļas l.punkts netiek piemērots, ja darbības izdara persona, kura ir 
atbildīga par nepilngadīgo. 21.daļas 3.punkts netiek piemērots, ja darbības izdarītas 
darījuma apritē ar pastāvīgu klientu. 35.daļa netiek piemērota attiecībā uz darbībām, 
kuras kalpo tiesisku dienesta vai profesionālo pienākumu izpildīšanai. 

(7) '4.daļā paredzētajos gadījumos tiek piemērots 73.§. 2Priekšmeti, kas saistīti 
ar 5.daļā paredzēto sodāmo nodarījumu, tiek konfiscēti. 374.a§ tiek piemērots. 

184.a§ Nodarbošanās ar aizliegtu prostitūciju 
Kurš tīši pārkāpj saskaņā ar tiesisko priekšrakstu noteikto aizliegumu noteiktās 

vietās nodarboties ar prostitūciju vispār vai noteiktā diennakts laikā, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz simts 
astoņdesmit dienas likmēm. 

* Sk. arī 1985.gada 12.jūlija likuma "Par izdevumu izplatīšanu, kuri satur jauniešiem 
bīstamus masu informācijas līdzekļus" 3.-6. un 21.§ (BGBI. I, S.1530). 
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184.b§ Nodarbošanās ar prostitūciju, kas nodara kaitējumu nepilngadīgajiem 
Kurš nodarbojas ar prostitūciju 
1) netālu no skolas vai citas vietas, kas paredzēta apmeklēšanai personām, kuras 

nav sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu, vai 
2) mājā, kurā dzīvo personas, kas jaunākas par astoņpadsmit gadiem, tādā veidā, 

ka nodara jaunajiem cilvēkiem morālu kaitējumu, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

184.c§ Jēdzienu definējums 

Saskaņā ar šo likumu 
1) seksuālas darbības - tikai tādas darbības, kurām ir nozīme kādam noteiktam 

aizsargājamam tiesiskam labumam, 
2) seksuālas darbības, kas izdarītas citas personas klātbūtnē - tikai tādas darbī

bas, kuras tiek izdarītas citas personas klātbūtnē, kura novēro izdarāmās darbības. 

Četrpadsmitā sadaļa 
Goda aizskaršana 

185.§ Goda aizskaršana 

Goda aizskaršana sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam 
vai ar naudas sodu, bet, ja tas tiek izdarīts ar darbību - sods ir brīvības atņemšana 
uz laiku līdz diviem gadiem vai naudas sods. 

186.§ Ļaunas valodas 

Kurš par otru personu paziņo vai izplata faktu, kas apkauno viņu vai pazemo šo 
personu sabiedrības priekšā, ja šā fakta patiesums nav pierādīts, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu un, ja nodarījums izdarīts 
publiski vai, izplatot rakstveida materiālus (11.§ 3.daļa), sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

187.§ Neslavas celšana 

Kurš tīši par citu personu paziņo vai izplata apzināti nepatiesu faktu, kas apkauno 
šo personu vai pazemo viņu sabiedrības priekšā vai apdraud viņa kredītspēju, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu un, ja šis 
nodarījums izdarīts, publiski uzstājoties, sapulcē vai izplatot rakstveida materiālus 
(11.§ 3.daļa), sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar 
naudas sodu. 

188.§ Neslavas celšana politiskam darbiniekam un ļaunas valodas par viņu 
(1) Ja kāds, publiski uzstājoties, sapulcē vai ar rakstveida materiālu (11 .§ 3.daļa) 

izplata ļaunas valodas (186.§) par personu, kurai ir loma tautas politiskajā dzīvē, 
aiz motīviem, kas ir saistīti ar apvainojamās personas stāvokli sabiedriskajā dzīvē, 
un ja nodarījums vērsts uz to, lai būtiski apgrūtinātu šā politiskā darbinieka 
sabiedrisko darbību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz 
pieciem gadiem. 

(2) Neslavas celšana (187.§), esot tādiem pašiem nosacījumiem, sodāma ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
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189.§ Miruša piemiņas nopulgošana 
Kas nopulgo mirušā piemiņu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 

gadiem vai ar naudas sodu. 

190.§ Patiesuma fakta pierādīšana spriedumā 
lJa izpaustais vai izplatītais fakts ir sodāms nodarījums, patiesības pierādīšana 

uzskatāma par pierādītu faktu, ja apvainotā persona tikusi notiesāta par izdarīto 
nodarījumu, un lēmums ir stājies likumīgā spēkā. 2Turpretī patiesības pierādīšana 
tiek izslēgta, ja apvainotā persona līdz neslavas celšanai tikusi attaisnota ar sprie
dumu, kas stājies likumīgā spēkā. 

191.§ (Izslēgts) 

192.§ Notiesājošs spriedums kā patiesības pierādījums 

Izpaustā vai izplatītā fakta patiesības pierādīšana neizslēdz sodu saskaņā ar 
185.§, ja fakta apgalvojuma un izplatīšanas forma vai apstākļi, kādos šis nodarījums 
izdarīts, ir aizskaroši. 

193.§ Likumīgo interešu realizēšana 
Negatīvi viedokļi par zinātniskiem, mākslas vai ražošanas sasniegumiem, izteiku

mi, kas izdarīti tiesību realizēšanai vai aizstāvībai vai likumīgu interešu realizēšanai, 
kā arī priekšnieka pārmetumi un nosodījumi saviem pakļautajiem, kalpotāja oficiāli 
norādījumi vai viedokļi un citi līdzīgi gadījumi sodāmi tikai tajā gadījumā, ja tie pēc 
izteiksmes formas vai apstākļiem, kādos tas ticis izdarīts, ir aizskaroši. 

194.§ Cietušā iesniegums 
(1) 'Goda aizskaršana tiek vajāta tikai saskaņā ar iesniegumu. 2Ja nodarījums 

izdarīts, izplatot rakstveida materiālu ( l l . § 3.daļa), vai tā saturs sabiedrībai kļuvis 
zināms sapulcē, vai izklāstot to masu informācijas līdzeklī, iesniegums netiek prasīts, 
ja cietušais vajāts kā grupas pārstāvis nacionālsociālistiskā vai citādā režīmā, kas 
balstīts uz vardarbību un patvaļu, bet goda aizskārums saistīts ar šo vajāšanu. 3Taču 
nodarījums nevar tikt vajāts sakarā ar dienesta pienākumu, ja cietušais iebilst. 
"Iebildums nevar tikt atsaukts. 5Ja cietušais nomirst, tiesības uz iesniegumu un 
iebilduma tiesības pāriet 77.§ 2.dalā minētajiem radiniekiem. 

(2)'Ja aizskarta mirušā piemiņa, tiesības uz iesniegumu pāriet 77.§ 2.daļā 
minētajiem radiniekiem. 2Ja nodarījums izdarīts, izplatot rakstveida avotu vai 
iepazīstinot sabiedrību ar tā saturu (11.§ 3.daļa) sapulcē vai izklāstot to pa radio, 
iesniegums netiek prasīts, ja mirušais bijis nacionālsociālistiskās varas vai citas varas, 
kas atbalstījusi vardarbību un patvaļu, upuris, un ar to saistīts aizskārums. 3Taču 
nodarījums nevar tikt vajāts sakarā ar dienesta pienākumu, ja pret vajāšanu iebilst 
persona, kurai ir tiesības uz iesniegumu. "Iesniegums nevar tikt atsaukts. 

(3)'Ja izdarīta amatpersonas, personas, kura ir speciāli pilnvarota publisko 
pienākumu veikšanai, vai bundesvēra militārpersonas goda aizskaršana, laikā, kad 
tās pilda savu dienestu, vai sakarā ar dienestu, tā tiek vajāta arī pēc to priekšnieka 
iesnieguma. 2Ja nodarījums vērsts pret varas institūciju vai citu iestādi, kas realizē 
sabiedriskās pārvaldes uzdevumus, tas tiek vajāts pēc administratīvās institūcijas 
vai uzraudzības institūcijas vadītāja iesnieguma. 3Šis noteikums attiecināms arī uz 
reliģisko iestāžu un varas institūciju un citu reliģisko apvienību amatpersonām, 
kuras darbojas uz parasto tiesību pamata. 
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(4) Ja nodarījums vērsts pret Federācijas vai Zemes likumdošanas institūciju 
vai pret citu politisku institūciju, kas atrodas šā likuma darbības telpā, tas tiek vajāts 
tikai pēc attiecīgās institūcijas izdota pilnvarojuma. 

195.-198.§ (Izslēgts) 

199..§ Abpusēji aizskārumi 

Ja, atbildot uz aizskārumu, seko atbildes aizskārums, tiesnesis var atbrīvot no 
soda abas personas, kuras izdarījušas aizskārumu, vai vienu no tām. 

20O.§ Sprieduma publicēšana 

(!) Ja goda aizskaršana izdarīta, publiski izplatot rakstveida materiālus (11.§ 
3.daļa) un fiksēta ar piespriesto sodu, pēc cietušā vai citas personas, kurai ir tiesības 
iesniegt iesniegumu, iesnieguma tiesa var taisīt lēmumu par sprieduma par goda 
aizskaršanu publicēšanu. 

(2) 'Publicēšanas formu nosaka spriedumā. 2Ja goda aizskaršana izdarīta ar 
publikāciju laikrakstā vai žurnālā, arī spriedums tiek publicēts laikrakstā vai žurnālā, 
proti, ja tas ir iespējams, tajā pašā, kurā bija publicēts goda aizskārums; šis noteikums 
darbojas atbilstīgi, ja goda aizskārums ticis pārraidīts pa radio. 

P iecpadsmitā sadaļa 

Pr ivātās dzīves neaizskaramības un nos lēpuma pārkāpšana 

20L§ Sarunu konfidencialitātes pārkāpšana 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu sodāms 
tas, kurš nelikumīgi 

1) ieraksta magnetofonā konfidenciālu, citām personām neparedzētu, citas 
personas informāciju vai 

2) izmanto tādā veidā izdarītu ierakstu vai padara to pieejamu trešajai personai. 
(2) 'Tāpat sodāms tas, kurs nelikumīgi 
1) ar noklausīšanās aparāta palīdzību noklausās konfidenciālu, viņam 

neparedzētu, informāciju vai 
2) padara pieejamu citiem cilvēkiem ierakstītu (l.daļa) vai noklausītu (2.daļa) 

konfidenciālu citas personas informāciju, nododot to burtiski vai tās vispārīgo saturu. 
22.tcikumā paredzētais nodarījums sodāms tikai tajā gadījumā, ja līdz sabiedrības 

zināšanai novadītā konfidenciālā informācija var nodarīt kaitējumu citas personas 
likumīgajām interesēm. 'Nodarījums nav prettiesisks, ja šādas informācijas paziņo
jums sabiedrībai tiek veikts, ņemot vērā sabiedrības interešu prioritāti šajā gadījumā. 

(3) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 
sodāms tas, kurš, būdams amatpersona vai persona, kura speciāli pilnvarota publisku 
pienākumu veikšanai, pārkāpj informācijas konfidencialitāti (1. un 2.daļa). 

(4) Mēģinājums ir sodāms. 
(5)'Ierakstu vai noklausīšanās ierīces, kuras izmantojis izdarītājs vai līdz

dalībnieks, var tikt izņemtas. 274.a§ tiek piemērots. 

202.§ Korespondences noslēpuma pārkāpšana 
(1) Kurš nelikumīgi 
1) atver aizzīmogotu vēstuli vai citu aizzīmogotu, viņa zināšanai neparedzētu 

dokumentu, vai 
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2) iepazīstas ar tāda dokumenta saturu bez tā atvēršanas, izmantojot tehniskus 
līdzekļus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas 
sodu, ja nodarījums nav sodāms saskaņā ar 206.§. 

(2) lāpāt sodāms tas, kurš nelikumīgi iepazīstas ar viņam neparedzēta doku
menta saturu un šim nolūkam atver speciālu ietaisi, ar kuras palīdzību šis dokuments 
īpaši aizsargāts no iepazīšanās ar tā saturu. 

(3) 1. un 2.daļas nozīmē dokumentam tiek pielīdzināti dažāda veida attēli. 

202.a§ Ziņu izspiegošana 
(1) Kurš prettiesiski iegūst sev vai citai personai tai neparedzētās ziņas, kuras ir 

īpaši aizsargātas no nelikumīgas pieejas tām, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) 1.daļas nozīmē par ziņām atzīstamas tikai tādas, kas tiek vāktas vai nodotas 
elektroniskā, magnētiskā vai citādā, tieši neuztveramā veidā. 

203.§ Privātās dzīves noslēpuma pārkāpšana 
(1) Kurš nelikumīgi izpauž svešu noslēpumu, īpaši noslēpumu, kas skar privāto 

dzīvi, vai ražošanas vai komercnoslēpumu, kas bija viņam uzticēts vai kļuva zināms 
kādā citādā veidā sakarā ar profesionālo pienākumu pildīšanu, darbojoties kā 

1) ārsts, zobārsts vai veterinārārsts, provizors vai citas medicīniskas profesijas 
darbinieks, kuriem profesionālās darbības veikšanai vai tiesību iegūšanai saukties 
par speciālistu attiecīgajā jomā nepieciešama valdības noteiktā attiecīgā izglītība, 

2) profesionāls psihologs ārvalsts atzītu atestātu par izglītību, 
3) advokāts, advokāls-aizgādnis, notārs, aizstāvis likumā noteiktajā tiesvedībā, 

auditors, zvērināts grāmatvedis-revidents, konsultants nodokļu jautājumos, 
pilnvarotais nodokļu iekasēšanā vai tādu apvienību kā advokātu, advokātu-aizgādņu, 
auditoru, grāmatvežu-revidentu vai konsultantu nodokļu jautājumos institūcijas 
pilnvarotais vai institūcijas loceklis, 

4) konsultants laulības, ģimenes, audzināšanas un jauniešu problēmu jautājumos, 
kā arī padomnieks - konsultants neveselīgu tieksmju un dziņu jautājumos 
konsultācijā, kuru atzinusi varas institūcija vai korporācija, iestāde vai publisko 
tiesību fonds, 

4.a) tiesīgas konsultācijas loceklis vai pilnvarotais saskaņā ar Likuma par 
konflikta situāciju, kas saistīta ar grūtniecību, 3. un 8.§,* 

5) sociālais darbinieks vai sociālais pedagogs, kura statusu atzinusi valsts, vai 
6) privāto apdrošināšanas organizāciju iestādes apdrošināšanai saslimšanas 

gadījumā, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un dzīvības apdrošināšanai 
pārstāvis vai privātās medicīniskās prakses norēķinu dienesta pārstāvis, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 
(2) 'Tāpat sodāms tas, kurš nelikumīgi izpauž svešu noslēpumu, proti, tādu, kas 

skar privātās dzīves sfēras, vai ražošanas vai komercnoslēpumu, kas bija viņam 
uzticēts vai kļuva zināms citādā veidā kā 

1) amatpersonai, 

* 1992.gada 27.jūlija Likums par konflikta situācijas novēršanu un atrisināšanu, kas 
saistīta ar grūtniecību (BGBI. 1, S.1598), grozīts ar 1995.gada 21.augusta Likumu 
(BGBI. I. S.1398). 
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2) speciālajam pilnvarotajam publiskā dienesta pienākumu pildīšanai, 
3) personai, kura pilda uzdevumus vai pilnvaras saskaņā ar strādnieku un 

kalpotāju pārstāvniecības tiesībām valsts iestādēs, 
4) izmeklēšanas komitejas loceklim, kurš strādā pie Federācijas vai Zemes likum

došanas institūcijas, citas komitejas vai padomes, kas nav likumdošanas institūcijas 
loceklis, vai kā tādas komitejas vai padomes palīgsastāvs (asistenti, palīgi), 

5) oficiāli nozīmētam ekspertam, kuram oficiāli uzdota atbildīga savu pienākumu 
pildīšana uz likuma pamata, vai 

6)* personai, kurai oficiāli saskaņā ar likumu ir atbilstīgi jāpilda savs pienākums 
glabāt noslēpumu, realizējot zinātniski pētnieciskos plānus. 

2Noslēpumam l.teikuma nozīmē tiek pielīdzinātas sīkas ziņas par citas perso
nas personiskajām vai darījuma attiecībām, kuras aptver publiskās pārvaldes 
uzdevumi; taču 1.teikums netiek piemērots, ja tādas ziņas kļuvušas zināmas citai 
institūcijas vai citai iestādei publiskās pārvaldes uzdevumu pildīšanai, un likums to 
neaizliedz. 

(3)'l.daļas 3.punktā norādītajam advokātam tiek pielīdzināti citi advokātu 
kolēģijas locekļi. 21 .daļā 1.teikumā minētajām personām tiek pielīdzināti viņu 
profesionāli sagatavotie palīgi un personas, kuras iziet pie viņiem sagatavošanos 
profesionālās darbības veikšanai. T .daļā 1. un 2.teikumā minētajām personām tiek 
pielīdzināta tā persona, kurai pēc noslēpuma saglabāšanai pilnvarotas personas 
nāves ir pienākums glabāt noslēpumu, kas viņai kļuvis zināms no mirušā vai no 
viņa testamenta. 

(4) 1.-3.daļa tiek piemērota arī tajā gadījumā, ja persona nelikumīgi izpauž 
svešu noslēpumu pēc tās personas nāves, uz kuru tas attiecas. 

(5) Ja persona rīkojas par atlīdzību vai ar nolūku gūt labumu sev vai citai personai 
vai nodarīt kaitējumu citai personai, sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem 
gadiem vai naudas sods. 

204.§ Ziņu, kas ir svešs noslēpums, izmantošana 

(1) Kurš nelikumīgi izmanto ziņas, kas ir svešs noslēpums, īpaši ražošanas vai 
komercnoslēpums, kuru viņam vajadzēja glabāt saskaņā ar 203.§, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) 203.§ 4.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

205.§ Cietušā iesniegums 
(1) 201.§ 1. un 2.daļā un 202.-204.§ paredzētajos gadījumos nodarījums tiek 

vajāts tikai pēc cietušā iesnieguma. 
(2) 'Ja cietušais nomirst, saskaņā ar 77.§ 2.daļu tiesības iesniegt iesniegumu 

pāriet radiniekiem; tas nav spēkā 202.a§ paredzētajos gadījumos. 2Ja noslēpums 
neattiecas uz cietušā privāto dzīvi, tiesības iesniegt iesniegumu saskaņā ar 203. un 
204.§ pāriet mantiniekiem. -\Ja persona 203. un 204.§ norādītajos gadījumos izpauž 
vai izmanto ziņas, kas ir cietušā noslēpums pēc viņa nāves, tiek piemērots attiecīgi 
1. un 2.teikums. 

Nr.6 iekļauts ar 2000.gada 2.augusta Likumu (BGBI. I. S.1253). Izmainās stājušās 
spēkā 2000.gada 1.novembrī. 
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206.§ Pasta un telekomunikāciju noslēpuma pārkāpšana 
(1) Kurš nelikumīgi nodod citai personai ziņas par faktiem, kas ir pasta un 

telekomunikāciju noslēpums, un kas kļuvis viņam zināms kā uzņēmuma īpašniekam 
vai kalpotājam, kurš profesionāli pilda pasta vai telekomunikāciju dienestu, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš, būdams 1 .daļā minētā uzņēmuma īpašnieks vai 

kalpotājs, nelikumīgi 
1) atver sūtījumu, kas bija uzticēts tādam uzņēmumam nodošanai, un kas bija 

aizvērts, vai, neatverot to, uzzina par tā saturu, izmantojot tehniskos līdzekļus, 
2) slēpj sūtījumu, kas uzticēts tādam uzņēmumam tā nodošanai, vai 
3) atļauj izdarīt vai sekmē l.daļaā vai 1. vai 2.punktā norādīto darbību izdarīšanu. 
(3) 1. un 2.daļa attiecas uz personām, kuras 
1) pilda uzraudzības pienākumus pār 1 .daļā norādītajiem uzņēmumiem, 

2) pilda pienākumus, ko viņām uzlicis tāds uzņēmums vai tā uzdevumā, realizējot 

pasta vai telekomunikāciju darbību, 
3) pilda tāda uzņēmuma darbībai paredzēto iekārtu izgatavošanas pienākumus 

vai pilda tiem darbu. 
(4) Kurš nelikumīgi paziņo citai personai ziņas par faktiem, kas kļuvušas viņam 

zināmas kā amatpersonai, kura strādā ārpus pasta un telekomunikāciju uzņēmumu 
sfēras, likumīgi vai nelikumīgi iejaucoties pasta vai telekomunikāciju noslēpumā, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(5) 'Par pasta noslēpumu uzskatāmas detalizētas ziņas par noteiktu personu 
pasta apgrozījumu, kā arī pasta nosūtījumu saturs. 2Par telekomunikāciju noslēpumu 
uzskatāms telekomunikāciju saturs un to detalizēti apstākļi, it īpaši fakts par kāda 
piedalīšanos telekomunikāciju procesā. -'Telekomunikācijas noslēpums attiecināms 
arī uz mēģinājuma stāties sakaros, kas bijis neveiksmīgs, detalizētiem apstākļiem. 

207.-210.§ (Izslēgts) 

Sešpasmitā sadaļa 
Sodāmi nodarījumi pret dzīvību 

211.§ Smaga slepkavība 
(1) Ļaunprātīgs slepkava sodāms ar brīvības atņemšanu uz mūžu. 
(2) Ļaunprātīgs slepkava ir tas, kurš, kaislību vadīts, nogalina cilvēku, lai apmieri

nātu dzimumtieksmes, aiz mantkārības vai citādām zemiskām tieksmēm, nodevīgi 
vai cietsirdīgi, lai padarītu par iespējamu vai slēptu citu noziegumu. 

212.§ Slepkavība 
(1) Kurš nogalina cilvēku, nebūdams ļaunprātīgs slepkava, sodāms kā slepkava 

ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem. 
(2) īpaši smagos gadījumos viņš sodāms ar brīvības atņemšanu uz mūžu. 

213.§ Mazāk bīstami slepkavības gadījumi 
Ja parastais slepkava, kurš bez viņa paša vainas ar cietsirdīgu izturēšanos pret 

viņu vai viņam tuvu personu vai ar smagu viņa vai viņam tuvas personas goda 
aizskaršanu no nogalinātā cilvēka puses novests niknumā un sakarā ar to uzreiz 
iesaistīts nodarījumā vai ir cits, mazāk bīstams gadījums, sods ir brīvības atņemšana 
uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
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214. un 215.§ (Izslēgts) 

216.§ Dzīvības atņemšana pēc cietušā lūguma 

(1) Ja kāds pēc uzstājīga un nopietna cietušā lūguma atņēmis viņam dzīvību, 
viņš ir sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

217.§ (Izslēgts) 

218.§ Grūtniecības pārtraukšana 

(1) 'Kurš pārtrauc grūtniecību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim 
gadiem vai ar naudas sodu. 2Darbības, kuru rezultāts iestājas līdz tam, kamēr 
izbeidzas apaugļotas olšūnas atrašanās dzemdē, šā likuma izpratnē netiek uzskatītas 
par grūtniecības pārtraukšanu. 

(2)'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2Smags gadījums ir, ja persona 

1) rīkojas pret grūtnieces gribu vai 
2) vieglprātīgi pakļauj grūtnieci nonāvēšanas vai smaga kaitējuma veselībai 

nodarīšanas briesmām. 

(3) Ja nodarījumu izdara grūtniece, viņa sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

(4) 'Mēģinājums ir sodāms. 2Grūtniece par nodarījuma mēģinājumu netiek 
sodīta. 

218.a§ Grūtniecības pārtraukšanas nesodāmība 

(1) 218.§ paredzētā nodarījuma sastāvs netiek realizēts, ja 
1) grūtniece pieprasa pārtraukt grūtniecību un ir pierādījusi ārstam, saskaņā ar 

219.§ 2.daļas 2.teikumu uzrādot izziņu, ka vismaz trīs dienas pirms iejaukšanās 
bijusi uz konsultāciju pie ārsta, 

2) grūtniecību pārtrauc ārsts un 
3) no ieņemšanas brīža pagājušas ne vairāk kā divpadsmit nedēļas. 
(2) Nav uzskatāma par prettiesisku grūtniecības pārtraukšana, ko izdarījis ārsts 

ar grūtnieces piekrišanu gadījumā, ja, ņemot vērā grūtnieces dzīves apstākļus tagad 
un nākotnē, grūtniecības pārtraukšana saistāma ar medicīniskajām indikācijām, 
lai novērstu draudošās briesmas grūtnieces dzīvībai vai smagas briesmas viņas 
fiziskajai vai garīgajai veselībai, un ja šādas briesmas nevar novērst kādā citā viņai 
pieņemamā veidā. 

(3) 2.daļas noteikumi tiek piemēroti grūtniecības pārtraukšanas gadījumā, ko 
izdarījis ārsts ar grūtnieces piekrišanu, kā arī grūtniecības pārtraukšanas gadījumos, 
ja sakarā ar medicīniskajām indikācijām pret sievieti ticis izdarīts Kriminālkodeksa 
176.—179.§ paredzētais sodāmais nodarījums, un ir nopietns pamats uzskatīt, ka 
grūtniecība ir iestājusies sodāmā nodarījuma rezultātā un ka kopš ieņemšanas brīža 
ir pagājušas ne vairāk kā divpadsmit nedēļas. 

(4) 'Grūtniece saskaņā ar 218.§ nav sodāma, ja grūtniecības pārtraukšanu 
izdarījis ārsts pēc konsultācijas (219.§) un ja pēc ieņemšanas nav pagājis vairāk par 
divdesmit divām nedēļām. 2Tiesa var atteikties no soda saskaņā ar 218.§, ja grūtniece 
pirms ieņemšanas atradusies sevišķi grūtos apstākļos. 
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218.b§ Grūtniecības pārtraukšana bez medicīniska slēdziena; nepareizs 

medicīnisks slēdziens 
(1) 'Kurš 218.§ 2.vai 3.daļā paredzētajos gadījumos pārtrauc grūtniecību bez 

cita ārsta, kurš pats neveic grūtniecības pārtraukšanu, medicīniska slēdziena par 
21S.a§ 2. vai 3.daļā norādīto nosacījumu esamību, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu, ja nodarījums nav sodāms saskaņā 
ar 218.§. 2Kurš, būdams ārsts, tīši izdod nepareizu medicīnisku slēdzienu par 218.a§ 
2. vai 3.daļas nosacījumiem iesniegšanai saskaņā ar 1.teikumu, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu, ja nodarījums nav sodāms 
ar 218.§ paredzēto sodu. 'Grūtniece nav sodāma saskaņā ar 1. un 2.teikumu. 

(2) 'Ārsts nedrīkst izsniegt rakstisku medicīnisku atzinumu saskaņā ar 218.a§ 
2. vai 3.daļu, ja to viņam aizliegusi kompetenta institūcija sakarā ar to, ka viņš bijis 
notiesāts par prettiesiska nodarījuma izdarīšanu saskaņā ar 218., 219. vai 219.b§ 
vai par cita prettiesiska nodarījuma izdarīšanu, kuru viņš izdarījis sakarā ar 
grūtniecības pārtraukšanu. ^Kompetenta institūcija var uz laiku aizliegt ārstam dot 
medicīnisku atzinumu saskaņā ar 218.a§ 2. un 3.daļu, ja pret viņu bijis uzsākts pamata 
process aizdomās par kāda no 1.teikumā minētā prettiesiskā nodarījuma izdarīšanu. 

218.c§ Ārsta pienākuma pārkāpšana, pārtraucot grūtniecību 

(1) Kurš pārtrauc grūtniecību, 
1) nedodot sievietei iespēju paskaidrot viņam cēloņus, sakarā ar kuriem viņa 

pieprasa pārtraukt grūtniecību, 
2) nckonsultējot grūtnieci par iejaukšanās nozīmi, īpaši par tās gaitu, sekām, 

risku, iespējamām fiziskām un psihiskām sekām, 
3) iepriekš nepārliecinājies uz medicīniskās izmeklēšanas pamata par 

grūtniecības ilgumu 218.a§ 1. un 3.daļā paredzētajos gadījumos vai, 
4) lai ari viņš būtu konsultējis sievieti 218.a§ l.daļā paredzētajā gadījumā, saskaņā 

ar 219.§ sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas 
sodu, ja nodarījums nav sodāms saskaņā ar 218.§. 

(2) Grūtniece šajos gadījumos (1.rindkopa) nav sodāma. 

219.§ Grūtnieču konsultācija grūtā un konflikta situācijā 
(1)'Konsultācija kalpo nedzimušas dzīvības aizsardzībai.2Konsultācijas 

uzdevumam jābūt vērstam uz to, lai vairotu sievietei spēku saglabāt grūtniecību un 
atklātu viņai dzīves perspektīvas kopā ar bērnu, konsultācijai jāpalīdz viņai pieņemt 
atbildīgu un apzinātu lēmumu. 3Pie tam sievietei jāapzinās, ka nedzimušajam bērnam 
jebkurā grūtniecības periodā tāpat kā viņai ir tiesības uz dzīvību un ka tāpēc saskaņā 
ar tiesisko kārtību grūtniecības pārtraukšana ir pieļaujama tikai tajos izņēmuma 
gadījumos, kad bērna iznēsāšana kļūst sievietei par tik smagu un ārkārtēju nastu, 
ka tā iziet ārpus pieļaujamajām robežām. 'Padomiem un palīdzībai konsultācijas 
laikā jāsekmē konflikta situācijas risināšana, kura radusies sakarā ar grūtniecību, 
un izejas atrašana no apgrūtinošā stāvokļa. 5Sīkāk šādas situācijas regulē Federālais 
likums par konflikta situāciju, kas saistīta ar grūtniecību.* 

* Pievērst uzmanību 203.§ 1.rindkopas 4.a punkta atsaucei. Federālais likums par 
konflikta situācijas novēršanu un atrisināšanu, kas saistīta ar grūtniecību. 
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(2) 'Konsultācija saskaņā ar Federālo likumu par konflikta situāciju, kas saistīta 
ar grūtniecību, jāveic kompetentā institūcijā, kas ir atbildīga par konflikta situāciju 
risināšanu, kas saistītas ar grūtniecību. 2Kompetenīajai institūcijai pēc konsultācijas 
pabeigšanas jāizdod grūtniecei slēdzienus par veikto konsultāciju saskaņā ar 
Federālo likumu par konflikta situāciju, kas saistīta ar grūtniecību, kurā norādīts 
pēdējās konsultācijas datums un grūtnieces vārds. 'Ārsts, kurš veic grūtniecības 
pārtraukšanu, nevar būt konsultants. 

219.a§ Aģitācija par grūtniecības pārtraukšanu 

(1) Kurš publiski sapulcē, vai izplatot rakstveida materiālus (11.§ 3.daļa), sava 
mantiskā labuma dēļ vai rupjā nosodāmā formā piedāvā, uzspiež, reklamē 

1) personiskos vai kāda cita dienestus grūtniecības pārtraukšanai vai tās 
atbalstīšanai, 

2) līdzekļus, priekšmetus vai metodes, ar kurām tiek veikta grūtniecības 
pārtraukšana, norādot uz to pielietošanu, vai dod līdzīga satura sludinājumus, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) 1.daļas 1.punkts netiek piemērots, ja ārsti vai saskaņā ar likumu atzītas 
konsultācijas iestādes informētas par to, kādi ārsti, slimnīcas vai iestādes ir gatavas 
veikt grūtniecības pārtraukšanu, ievērojot 218.a§ 1.-3.daļas nosacījumus. 

(3) 1.daļas 2.punkts netiek piemērots, ja nodarījums izdarīts pret ārstu vai 
personām, kurām ir tiesības izdarīt darbības ar 1.daļas 2.punktā norādītajiem 
līdzekļiem vai priekšmetiem, vai ar publikāciju speciālos medicīnas un farmācijas 
žurnālos. 

219.b§ Grūtniecības pārtraukšanai paredzētu priekšmetu realizēšana 

(1) Kurš, vēloties atbalstīt prettiesisko nodarījumu izdarīšanu (218.§), realizē 
grūtniecības pārtraukšanai nepieciešamos priekšmetus, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Sieviete, kura piedalās savas grūtniecības pārtraukšanas sagatavošanā, nav 
sodāma saskaņā ar l.daļu. 

(3) Līdzekļi un priekšmeti, kas attiecas uz nodarījuma izdarīšanu, var tikt izņemti. 

220.§ (Izslēgts) 

220.a§ Genocīds 

(1) Kurš ar nolūku pilnīgi vai daļēji iznīcināt nacionālu, rases, reliģisku vai pēc 
savām īpatnībām atšķirīgu noteiktu grupu 

1) nogalina tās locekļus, 
2) nodara šādas grupas locekļiem smagu fizisku vai garīgu, it īpaši 226.§ 

paredzēta veida kaitējumu, 
3) rada šādai grupai tādus dzīves apstākļus, kas var to pilnīgi vai daļēji fiziski 

iznīcināt, 
4) veic pasākumus, lai novērstu bērnu dzimšanu šādā cilvēku grupā, 
5) piespiedu kārtā nodod vienas grupas bērnus citai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz mūžu. 
(2) Mazāk smagos 1.daļas 2.-5.punktā norādītajos gadījumos sods ir brīvības 

atņemšana uz laiku ne mazāku par pieciem gadiem. 
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22L§ Atstāšana briesmās 

(1) Kurš cilvēku 
1) nostāda bezpalīdzības stāvoklī vai 
2) pamet likteņa varā bezpalīdzības stāvoklī, kaut arī tas atrodas viņa aizgādnībā 

vai viņam kādā citādā sakarā ir pienākums sniegt tam palīdzību, un tā rezultātā 
pakļauj viņu nāves briesmām vai smaga kaitējuma veselībai nodarīšanas briesmām, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem sodāma 
persona, ja viņa 

1) izdara nodarījumu pret savu bērnu vai personu, kura viņai uzticēta audzinā
šanai vai aizgādnībai, vai 

2) ar nodarījuma izdarīšanu izraisa smagu kaitējumu upura veselībai. 
(3) Ja persona ar nodarījuma izdarīšanu izraisa cietušā nāvi, sods ir brīvības 

atņemšana uz laiku ne mazāku par trim gadiem. 
(4) Mazāk smagos 2.daļā norādītajos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz 

laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 3.daļā norādītajos 
gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

222.§ Dzīvības atņemšana aiz neuzmanības 
Kurš aiz neuzmanības izraisa cilvēka nāves iestāšanos, sodāms ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

Sept iņpadsmitā sadaļa 
S o d ā m i nodarījumi pret ķermenisko neizskaramību 

223.§ Miesas bojājums 
(1) Kurš nodara miesas bojājumus citai personai vai kaitējumu tā veselībai, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

224.§ Bīstams miesas bojājums 
(1) Kurš nodara miesas bojājumu 
1) pielietojot indi vai citas veselībai bīstamas vielas, 
2) pielietojot ieroci vai citu bīstamu rīku, 
3) pielietojot nodevīgu uzbrukumu, 
4) kopā ar citu personu, 
5) izdarot dzīvībai bīstamu ārstēšanu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem, 

mazāk smagos gadījumos - no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

225.§ Aizbilstamā spīdzināšana 
(1) Kurš personu, kas nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, vai personu, 

kura ir neaizsargāta sakarā ar slimību vai fizisku trūkumu, kura 
1) atrodas viņa aizgādnībā vai viņa aizsardzībā, 
2) pieder viņa ģimenei, 
3) nodota viņa rīcībā ar pienākumu sniegt materiālu atbalstu, 
4) pakļauta viņam dienesta vai darba attiecību ietvaros, 
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moka vai spīdzina, vai kurš ļaunprātīgi nepilda savu pienākumu rūpēties par 
viņu, nodarot kaitējumu viņa veselībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

(3) Ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu sodāma per
sona, ja viņa nodarījuma izdarīšanas rezultātā pakļauj aizbilstamo briesmām 

1) nonāvēt vai nodarīt smagu kaitējumu veselībai vai 
2) nodarīt ievērojamu kaitējumu fiziskajai vai garīgajai attīstībai. 
(4) Mazāk smagos l.daļā norādītajos gadījumos liek noteikta brīvības atņemšana 

uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 3.daļā norādītajos 
gadījumos brīvības atņemšana ir uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

226.§ Smags miesas bojājums 

(1) Ja miesas bojājuma rezultātā cietušais 
1) zaudē redzi ar vienu vai ar abām acīm, dzirdi, runas spējas vai bērnu radīšanas 

spējas, 

2) zaudē svarīgu ķermeņa orgānu vai ilgstoši nevar to lietot vai 
3) ievērojami un uz ilgu laiku paliek izķēmots vai kļūst par hroniski slimu, 

paralizētu, vai iegūst garīgu slimību vai fiziskas vai garīgas novirzes, 
sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
(2) Ja izdarītājs iepriekš nodomāti un apzināti ar savu nodarījumu izraisa pirmajā 

rindkopā norādītās sekas, sods ir brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par trim 
gadiem. 

(3) Mazāk smagos 1 .daļā norādītajos gadījumos paredzēts sods brīvības atņem
šanas veidā uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 2.da|ā 
norādītajos gadījumos - brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

227.§ Miesas bojājums ar letālu iznākumu 

(1) Ja persona, nodarot miesas bojājumus (223.-226.§), izraisa upura nāvi, viņa 
sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku par trim gadiem. 

(2) Mazāk smagos gadījumos tiek noteikts sods brīvības atņemšanas veidā uz 
laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

228.§ Cietušā piekrišana 

Kurš nodara miesas bojājumus ar cietušās personas piekrišanu, rīkojas pret
tiesiski tikai tajā gadījumā, ja nodarījums, neskatoties uz cietušā piekrišanu, pārkāpj 
vispārpieņemtās morāles normas. 

229.§ Miesas bojājumi, kas nodarīti aiz neuzmanības 

Kurš aiz neuzmanības nodara miesas bojājumus citai personai, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

230.§ Cietušā iesniegums 

(1) 'Tīša miesas bojājumu nodarīšana saskaņā ar 223.§ un miesas bojājumu 
nodarīšana aiz neuzmanības saskaņā ar 229.§ vajājama tikai pēc iesnieguma, izņemot 
tos gadījumus, ja kriminālvajāšanas institūcijas uzskatīs par nepieciešamu, lai 
iejaukšanās nāktu no attiecīgās institūcijas puses sakarā ar īpašu sabiedrisku 
ieinteresētību. 2Ja cietušais nomirst, tīša miesas bojājuma nodarīšanas gadījumā 
tiesības uz sūdzību saskaņā ar 77.§ 2.daļu pāriet radiniekiem. 
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(2) 'Ja nodarījums izdarīts pret amatpersonu, kura ir speciāli pilnvarota publisku 
funkciju veikšanai, vai pret militārpersonu dienesta veikšanas laikā vai sakarā ar 
viņas dienestu, tas vajājams arī pēc dienesta priekšnieka iesnieguma. 2Šis nosacījums 
attiecināms ari uz baznīcas un citu publisko tiesību reliģisko apvienību amat
personām. 

231.§ Piedalīšanās kautiņā 
(1) Kurš piedalās kautiņā vai uzbrukumā, ko veic vairākas personas, sodāms 

jau tikai par piedalīšanos ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 
naudas sodu, ja kautiņa vai uzbrukuma rezultātā iestājusies cilvēka nāve vai viņam 
nodarīti smagi miesas bojājumi (226.§). 

(2) Saskaņā ar l.daļu netiek sodīts tas, kurš piedalījies kautiņā vai uzbrukumā, 

taču to viņam nevar pārmest. 
232.§ Cilvēku tirdzniecība seksuālas ekspluatācijas nolūkā 
(1) Kurš personu, izmantojot tās piespiedu vai ekspluatācijas stāvokli, kas ir 

saistīts ar viņas uzturēšanos svešā valstī, pamudina uzsākt vai turpināt nodarboties 
ar prostitūciju vai pamudina veikt seksuālo darbību ar vainīgo vai vainīgā priekšā, 
vai ar kādu trešo personu vai trešās personas priekšā, vai vainīgā vai trešās perso
nas priekšā ar sevi, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz desmit gadiem. Tāpat sodāms tas, kurš personu, kas ir jaunāka par divdesmit 
vienu gadu, pamudina uz nodarbošanos ar prostitūciju vai tās turpināšanu, vai 
pamudina uz kādu citu pirmajā teikumā norādīto seksuālo darbību. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) Brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem tiek noteikta, 

j ^ 
1) cietušais no nozieguma ir bērns; 
2) vainīgais nodarījuma gaitā fiziski nežēlīgi izturas pret cietušo vai ar 

nodarījumu apdraud viņa dzīvību, vai 
3) vainīgā nodarījumam ir nodarbošanās raksturs vai viņš to izdarījis kā tādas 

bandas loceklis, kas apvienojusies šādu nodarījumu izdarīšanai. 
(4) Ar tādu pašu sodu tiek sodīts tas, kurš: 
1) ar vardarbību, vardarbības piedraudējumu vai ar viltu pamudina citu personu 

nodarboties ar prostitūciju vai turpināt to, vai veikt kādu citu pirmajā daļā norādītu 
seksuālu darbību; 

2) ar vardarbību, vardarbības piedraudējumu vai ar viltu iegūst citu personu, 
lai viņu pamudinātu sākt nodarboties ar prostitūciju vai turpināt to, vai veikt kādu 
pirmajā daļā norādītu seksuālu darbību. 

(5) Mazāk smagos l.daļā norādītos gadījumos tiek piespriesta brīvības atņem
šana uz laiku no pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 3. un 4.daļā 
norādītos gadījumos tiek piespriesta brīvības atņemšana uz laiku no sešiem mēne
šiem līdz pieciem gadiem. 

233.§ Cilvēku tirdzniecība darbaspēka ekspluatācijas nolūkā 
(1) Kurš personu, izmantojot tās piespiedu vai bezpalīdzības stāvokli, kas ir 

saistīts ar viņas uzturēšanos svešā valstī, noved līdz verdzībai, dzimtbūšanai vai 
parādu verdzībai, vai turpina nodarbināt pie sevis vai trešās personas apstākļos, 
kuri ir acīmredzami nesamērīgi ar apstākļiem, kādos cits darba ņēmējs veic tādu 
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pašu vai līdzīgu darbu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz desmit gadiem. Tāpat tiek sodīts tas, kurš personu, kas ir jaunāka par divdesmit 
vienu gadu, noved verdzībā, dzimtbūšanā vai parādu verdzībā, vai līdz pirmajā 
teikumā minētās nodarbināšanas uzsākšanai vai turpināšanai. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 233.§ 3.-5.da|a ir piemērojama. 

233.a§ Cilvēku tirdzniecības veicināšana 

(1) Kurš saskaņā ar 232. vai 233.§ atbalsta cilvēku tirdzniecību, citu personu 
vervējot, pārvadājot, tālāk nododot, uzņemot vai dodot viņai pajumti, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Brīvības atņemšana uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem tiek 
noteiktajā: 

1) cietušais no nozieguma ir bērns (176.§ l.daļa); 
2) vainīgais, izdarot nodarījumu, pielietojis vardarbību vai vardarbības piedrau

dējumu, viņa nodarījumam ir nodarbošanās raksturs vai viņš darbojies kā tādas 
bandas loceklis, kas apvienojusies tādu nodarījumu izdarīšanai. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 

233.b§ Uzvešanās uzraudzība, paplašināta termiņa noteikšana 

(1) 232.un 233.a§ paredzētajos gadījumos tiesa var noteikt uzvedības uzraudzību 
(68.§ l.daļa). 

(2) 232. un 233.a§ paredzētajos gadījumos ir piemērojams 73.§, ja vainīgā rīcībai 
bijis nodarbošanās raksturs vai viņš darbojies kā tādas bandas loceklis, kas 
apvienojusies šādu nodarījumu izdarīšanai. 

Astoņpadsmitā sadaļa 
Vainojami nodarījumi pret personisko brīvību 

234.§ Cilvēka sagrābšana 

(1) Kurš vardarbīgi, draudot ar jūtamu kaitējumu, vai ar viltu sagrābj cilvēku, 
1 ai nostādītu viņu bezpalīdzības stāvoklī, atdotu verdzībā vai dzimtbūtnieciskā atkarī
bā, vai dienestā ārvalsts militārajai vai militārai līdzīgai iestādei, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu. 

(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

234.a§ Vardarbīga cilvēku aizvešana uz ārvalsti 

(1) Kurš ar viltu, draudiem vai ar vardarbības pielietošanu nosūta citu cilvēku 
ārpus šā likuma darbības telpas vai piespiež viņu uz to, vai traucē viņam atgriezties 
šajā teritorijā un tādējādi pakļauj šo personu vajāšanas briesmām politisku motīvu 
dēļ un piespiež pie tam paciest vardarbību vai patvaļu, kas ir pretrunā ar tiesiskas 
valsts pamatiem un nodara kaitējumu viņa veselībai un dzīvībai, atņem brīvību vai 
nodara ievērojamu kaitējumu viņa profesionālajam vai mantiskajam stāvoklim, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu. 

(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no trim 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
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(3) Kurš sagatavo tādu nodarījumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

235.§ Nepilngadīgo nolaupīšana 
(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 

sodāms tas, kurš nolaupa vecākiem vai vienam no vecākiem, aizbildnim vai 
aizgādnim 

1) personu, kas ir jaunāka par astoņpadsmit gadiem, pielietojot vardarbību vai 
draudus nodarīt jūtamu kaitējumu vai ar viltu, vai 

2) bērnu, nebūdams viņa radinieks. 
(2) Tāpat sodāms tas, kurš abiem vecākiem vai vienam no viņiem, bērna 

aizbildnim vai aizgādnim 
1) nolaupa bērnu, lai nosūtītu viņu uz ārvalsti vai 
2) slēpj viņu ārvalstī pēc tam, kad viņš tur bijis nogādāts, vai pēc tam, kad bērns 

bija devies uz ārvalsti. 
(3)1.daļas 2.punktā vai 2.daļas 1.punktā norādītā nodarījuma mēģinājums ir 

sodāms. 
(4) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem sodāma 

persona, ja viņa 
1) ar savu nodarījumu pakļauj upuri nonāvēšanas briesmām, briesmām nodarīt 

smagu kaitējumu veselībai vai fiziskajai vai garīgajai attīstībai, vai 
2) izdara nodarījumu par atlīdzību vai ar nodomu iegūt materiālu labumu sev 

vai trešajai personai. 
(5) Ja persona, kura izdarījusi nodarījumu, izraisa upura nāvi, viņa ir sodāma 

ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem. 
(6) Mazāk smagos gadījumos 4.daļā paredzētais nodarījums sodāms ar brīvības 

atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 5.daļā 
norādītajos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit 
gadiem. 

(7) Nepilngadīgo nolaupīšana l.-3.daļā paredzētajos gadījumos tiek vajāta tikai 
pēc iesnieguma, izņemot tos gadījumus, kad kriminālvajāšanas institūcijas sakarā 
ar īpašu sabiedrisko interesi uzskatīs par nepieciešamu oficiālu dienestu iejaukšanos. 

236.§ Bērnu tirdzniecība 
(l)'Kurš savu bērnu, apgādājamo vai aizbilstamo, kas vēl nav sasniedzis astoņ

padsmit gadu vecumu, rupjā nevērībā uz ilgstošu laiku nodod citai personai apgādībā 
vai audzināšanā un turklāt pārdod viņu par atlīdzību vai ar nodomu gūt labumu sev 
vai trešajai personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai ar naudas sodu. 2Tāpat sodāms tas, kurš 1.teikumā norādītā gadījumā ilgstoši 
tur pie sevis bērnu, apgādājamo vai aizbilstamo un turklāt saņem par to atlīdzību. 

(2) Kurš nelikumīgi 
1) veicina personas, kas nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, adopciju, 

v a i 

2) nodarbojas ar starpniecību nolūkā, lai trešā persona ilgstoši turētu personu, 
kas jaunāka par astoņpadsmit gadiem, un turklāt pārdod viņu par atlīdzību vai ar 
nodomu gūt labumu sev vai trešajai personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 
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Ja pārkāpējs, kurš izdarījis 1.daļas 1.teikumā norādītās darbības, rīkojas tā, lai 
starpnieks atrastos Vācijas teritorijā vai ārvalstī, viņš sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem 

sodāms nodarījuma izdarītājs, ja tas: 
1) rīkojies aiz mantkārīgām tieksmēm, viņa rīcībai bijis nodarbošanās raksturs 

vai viņš darbojies kā tādas bandas loceklis, kas tikusi organizēta pastāvīgai 
tirdzniecībai ar bērniem; 

2) bērns vai starpnieks ticis pakļauts briesmām nodarīt smagu kaitējumu fiziskai 
vai garīgai attīstībai. 

1. un 3. daļā paredzētajos gadījumos, kā arī 2. un 3.daļā paredzētajos gadījumos 
dalībniekiem, kuru vaina, ņemot vērā bērna vai starpnieka fizisko vai garīgo stāvokli, 
ir maznozīmīga, tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt sodu (49.§ 2.daļa) vai atbrīvot 
no soda saskaņā ar 1.-3.daļu. 

237. un 238.§ (Izslēgts) 

239.§ Brīvības atņemšana 

(1) Kurš ievieto cilvēku cietumā vai kādā citādā veidā atņem viņam brīvību, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) Personas nodarījums sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada 

līdz desmit gadiem, ja viņa 
1) atņem upurim brīvību uz laiku, ilgāku par vienu nedēļu vai 
2) šā nodarījuma izdarīšanas rezultātā vai ar citām nodarījuma laikā izdarītajām 

darbībām nodarīts smags kaitējums upura veselībai. 
(4) Ja persona ar šo nodarījumu vai citām nodarījuma laikā izdarītajām darbībām 

upuri nonāvē, sods ir brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par trim gadiem. 
(5) Mazāk smagos 3.daļā norādītajos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz 

laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 4.daļā norādītajos 
gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

239.a§ Cilvēka nolaupīšana izspiešanas nolūkā 

(1) Kurš nolaupa cilvēku vai sagrābj viņu, lai izspiešanas nolūkā (253.§) izman
totu upura rūpes par savu labumu vai trešās personas rūpes par upura labumu, vai 
kurš izspiešanas nolūkā izmanto stāvokli, kurā šā nodarījuma rezultātā ir nokļuvis 
upuris, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku par pieciem gadiem. 

(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku 
par vienu gadu. 

(3) Ja persona ar savu nodarījumu vismaz aiz vieglprātības izraisījusi upura 
nāvi, sods ir brīvības atņemšana uz mūžu vai brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku 
par desmit gadiem. 

(4) 'Tiesa saskaņā ar 49.§l.daļu var mīkstināt sodu, ja izdarītājs, atsakoties no 
sava mērķa sasniegšanas, atļauj upurim atgriezties savā vidē. 2Ja tāds rezultāts 
iestājas bez nodarījumu izdarījušās personas piedalīšanās, ir pietiekami ar viņa 
neatlaidīgām pūlēm rezultāta sasniegšanai. 
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239.b§ Ķīlnieku sagrābšana 
(1) Kurš nolaupa vai sagrābj cilvēku, lai, draudot upurim ar nonāvēšanu vai 

smaga miesas bojājuma nodarīšanu (226.§) vai ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku 
par vienu nedēļu, piespiestu viņu vai trešo personu izdarīt darbības, pieļaut tās vai 
atturēties no darbībām, vai kurš izmanto ar savu nodarījumu izraisīto cilvēka stāvokli, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem. 

(2) 239.a§ 2.-4.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

239.c§ Uzraudzības noteikšana pār notiesātā uzvedību 
239.a un 239.b§ norādītajos gadījumos tiesa var pieņemt lēmumu par uzrau

dzības noteikšanu pār notiesātā uzvedību. 

240.§ Piespiešana 
(1) Kurš prettiesiski, pielietojot vardarbību vai draudot nodarīt jūtamu kaitēju

mu, piespiež cilvēku izdarīt darbības, pieļaut tās vai atteikties no darbību izdarīšanas, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Par prettiesisku atzīstams nodarījums, ja vardarbības pielietošana vai draudi 
nodarīt kaitējumu nospraustā mērķa sasniegšanai izskatās apkaunojoši. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja persona 
1) piespiež citu personu veikt seksuālas darbības, 
2) piespiež grūtnieci pārtraukt grūtniecību vai, 
3) būdama amatpersona, ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras vai dienesta 

stāvokli. 

241.§ Draudi izdarīt noziegumu 
(1) Kurš draud izdarīt noziegumu pret cilvēku vai viņam tuvu personu, sodāms 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 
(2) Tāpat sodāms tas, kurš tīši maldina cilvēku par to, ka ir gaidāma nozieguma 

izdarīšana pret viņu vai viņam tuviem cilvēkiem. 

241.a§ Aizdomu izraisīšana aiz politiskiem motīviem 
(1) Kurš ar ziņojumu vai aizdomu izraisīšanu pakļauj citu personu vajāšanas 

briesmām aiz politiskiem motīviem un tā rezultātā liek pārciest kaitīgas sekas dzīvībai 
un veselībai sakarā ar tiesiskas valsts pamatiem pretrunā esošu spēka metožu un 
patvaļas pielietošanu, kas izpaudies viņa brīvības atņemšanā vai ievērojama 
kaitējuma nodarīšanā profesionālajam vai mantiskajam stāvoklim, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš sniedz par citu personu ziņojumu vai nodod to, 
tādējādi pakļaujot l.daļā norādītajām politiskas vajāšanas briesmām. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) Ja denuncējums, aizdomu izraisīšana vai ziņojums par citu personu satur 

nepatiesu apgalvojumu vai nodarījums izdarīts nolūkā izraisīt 1 .daļā norādīto seku 
iestāšanos, vai ja ir cits īpaši smags gadījums, tiek noteikta brīvības atņemšana uz 
laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
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Deviņpadsmitā sadaļa 
Zādzība un piesavināšanās 

242.§ Zādzība 

(1) Kas paņem svešu citas personas kustamu mantu nolūkā prettiesiski piesavinā
ties to sev vai trešajai personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem 
gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

243.§ īpaši smags zādzības gadījums 

(1) 'īpaši smagos gadījumos zādzība ir sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
trim mēnešiem līdz desmit gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja persona 

1) nodarījuma izdarīšanai iekļūst ēkā, dienesta telpā vai uzņēmuma vai firmas 
telpā, vai citā slēgtā telpā, nelikumīgi iekļūst, izmantojot viltotu atslēgu vai citu 
instrumentu, kas nav paredzēts atslēgšanai ierastā veidā, vai slēpjas telpā, 

2) nolaupa lietu, kura īpašā veidā aizsargāta no paņemšanas slēgtā glabātavā 
vai ar citu aizsardzības ierīču palīdzību, 

3) izdara zādzību nodarbošanās veidā, 
4) no baznīcas vai citas iestādes vai telpas, kas kalpo reliģisko rituālu izdarīšanai, 

nozog lietu, kas paredzēta dievkalpojumam un ir reliģiskās godāšanas objekts, 
5) nolaupa lietu, kas ir svarīga zinātnei, mākslai, vēsturei vai tehniskajai attīstībai, 

lietu, kas atrodas vispārpicejamā kolekcijā vai tiek eksponēta publiski, 
6) izdara zādzību, izmantojot citas personas bezpalīdzības stāvokli, nelaimes 

gadījumu vai vispārējas briesmas, vai 
7) nolaupa personīgo šaujamieroci, kura iegādāšanai saskaņā Likumu par 

ieročiem nepieciešama speciāla atļauja, ložmetēju, automātisko vai pusautomātisko 
šauteni vai Likumā par kontroli pār kaujas ieročiem minēto kaujas ieroci, vai 
sprāgstvielas. 

(2) 1.daļas 2.teikuma l.-6.punktā paredzētajos gadījumos īpaši smags gadījums 
liek izslēgts, ja nodarījuma priekšmets ir maznozīmīga lieta. 

244.§ Zādzība, kas izdarīta ar ieroča palīdzību; zādzība, ko izdarījusi 
banda; zādzība ar iekļūšanu mājoklī 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem 
sodāms tas, kurš 

1) izdara zādzību, kuras izdarīšanas laikā viņam vai citam dalībniekam 
a) ir ierocis vai cits bīstams rīks, 
b) ir kāds cits rīks vai līdzeklis tam, lai, pielietojot vardarbību vai piedraudot ai

tās pielietošanu, nepieļautu citas personas pretošanos vai novērstu tās pretošanos, 
2) kā tādas bandas loceklis, kas organizēta pastāvīgai laupīšanu un zādzību 

izdarīšanai, izdara zādzību, piedaloties citam bandas loceklim, vai 
3) izdara zādzību, kuras laikā viņš nodarījuma izdarīšanai ielaužas mājoklī, 

nelikumīgi iekļūst tajā ar viltotas atslēgas vai cita instrumenta, kas nav paredzēts 
atslēgšanai ierastā kārtībā, palīdzību, nelikumīgi iekļūst dzīvoklī bez ielaušanās vai 
slēpjas tajā. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 1.daļas 2.punkta gadījumos tiek piemērots 43.a, 73.d§. 
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244.a§ īpaši smags zādzības gadījums, ko izdarījusi banda 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem sodāms 
tas, kurš izdarījis zādzību, esot 243.§ l.daļas 2.tcikumā minētajiem nosacījumiem, 
vai gadījumos, kad viņš, būdams bandas loceklis, kas organizēta pastāvīgai laupīšanu 
vai zādzību izdarīšanai, izdara nodarījumu cita bandas locekļa klātbūtnē. 

(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(3) 43.a, 73.d§ tiek piemēroti. 

245.§ Uzraudzība pār notiesātā uzvedību 
242.-244.a§ paredzētajos gadījumos tiesa var izdot rīkojumu par uzraudzības 

noteikšanu pār cietušā uzvedību (68.§ l.daļa). 
246.§ Mantas piesavināšanās 

(1) Kurš prettiesiski piesavinās sev vai citai personai svešu kustamu priekšmetu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu, ja 
nodarījums saskaņā ar citiem nosacījumiem nav sodāms bargāk. 

(2) Ja l.daļā paredzētajos gadījumos lieta bija uzticēta personai, sods ir brīvības 
atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai naudas sods. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 

247.§ Zādzība no mājas vai no ģimenes 
Ja mantas zādzības vai piesavināšanās izdarīšanas rezultātā cietušais ir radinieks, 

aizbildnis vai aizgādnis, vai, ja cietušais dzīvo kopā ar personu, kura izdarījusi 
nodarījumu, nodarījums vajājams tikai uz iesnieguma pamata. 

248.§ (Izslēgts) 

248.a§ Lietu, kurām ir neliela vērtība, zādzība un piesavināšanās 

Lietu, kurām ir neliela vērtība, zādzība un piesavināšanās 242. un 246.§ paredzē
tajos gadījumos tiek vajāta tikai saskaņā ar iesniegumu, izņemot tos gadījumus, 
kad kriminālvajāšanas institūcijas, vadoties no īpašas sabiedriskas ieinteresētības 
kriminālvajāšanā, uzskata par nepieciešamu attiecīgās iestādes iejaukšanos. 

248.b§ Nelikumīga transportlīdzekļa izmantošana 
(1) Kurš izmanto automobili vai velosipēdu pret tā īpašnieka gribu, sodāms ar 

brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu, ja saskaņā ar 
citiem priekšrakstiem nodarījums nav sodāms ar bargāku sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) Nodarījums tiek vajāts tikai pēc iesnieguma. 
(4) Šā priekšraksta nozīmē automobiļi ir autotransportlīdzekļi, kas tiek iedar

bināti ar mašīnas spēku; lauku autotransportlīdzekļi ir tādi, kas kustas bez sliežu 
ceļu izmantošanas. 

248.c§ Elektriskās enerģijas nolaupīšana 
(1) Kurš novada elektroenerģiju no svešas elektriskās iekārtas vai ierīces, izman

tojot vadītāju, kas enerģijas novadīšanai no iekārtas vai ierīces nav atļauts, ja viņš 
izdara nodarījumu ar nolūku nelikumīgi piesavināties elektrisko enerģiju sev vai 
trešajai personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar 
naudas sodu. 
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(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 247. un 248.a§ tiek piemērots attiecīgi. 
(4) 'Ja l.daļā minētās darbības tiek izdarītas ar nolūku nodarīt kaitējumu citai 

personai, sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai naudas sods. 
-Nodarījums tiek vajāts tikai pēc iesnieguma. 

Divdesmitā sadaļa 
Laupīšana un izspiešana 

249.§ Laupīšana 

(1) Kurš, pielietojot vardarbību vai draudus, kas to pielietošanas brīdī apdraud 
cilvēka veselību vai dzīvību, paņem no šīs personas svešu kustamu lietu ar nolūku 
prettiesiski paņemt to sev vai tiešajai personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku, ne mazāku par vienu gadu. 

(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

250.§ Laupīšana pastiprinošos apstākļos 

(1) Sods brīvības atņemšanas veidā uz laiku, ne mazāku par trim gadiem tiek 
noteikts gadījumā, ja 

1) izdarītājam vai citam laupīšanas dalībniekam 
a) ir ierocis vai cits bīstams rīks, 
b) ir kāds cits rīks vai līdzeklis tam, lai novērstu citas personas pretošanos vai 

pārvarētu to, pielietojot vardarbību vai vardarbības draudus, 
c) persona ar savu nodarījumu pakļauj citu personu smaga kaitējuma veselībai 

nodarīšanas briesmām vai 
2) persona izdara laupīšanu kā tādas bandas, kas organizēta pastāvīgu zādzību 

un laupīšanu izdarīšanai, locekle, piedaloties citam bandas loceklim. 
(2) Sods brīvības atņemšanas veidā uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem, 

nosakāms tajā gadījumā, ja izdarītājs vai cits bandas vai laupīšanas dalībnieks 
1) nodarījuma laikā pielieto ieroci vai citu bīstamu rīku, 
2) 1.daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā tur pie sevis ieroci vai 
3) cita persona, 
a) izdarot nodarījumu, nodara smagus miesas bojājumus vai 
b) ar nodarījumu pakļauj upuri nonāvēšanas briesmām. 
(3) Mazāk smagos 1. un 2.daļā paredzētajos gadījumos sods ir brīvības atņemšana 

uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

251.§ Laupīšana, kas izraisījusi cietušā āvi 

Ja persona laupīšanas izdarīšanas laikā vismaz aiz vieglprātības nonāvējusi citu 
personu, sods ir brīvības atņemšana uz mūžu vai brīvības atņemšana uz laiku, ne 
mazāku par desmit gadiem. 

252.§ Zādzība, kas pāraug laupīšanā 

Tas, kurš, būdams pieķerts zādzības vietā, pielieto pret cilvēku vardarbību vai 
draud ar nekavējošām briesmām viņa veselībai un dzīvībai, lai paturētu savā valdīju
mā nozagtās lietas, sodāms tāpat kā persona, kura izdarījusi laupīšanu. 
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253.§. Izspiešana 
(1) Kurš, pielietojot vardarbību vai jūtama kaitējuma nodarīšanas draudus, 

prettiesiski piespiež cilvēku izdarīt darbības, pieļaut tās vai atturēties no tām, tādējādi 
nodarot kaitējumu cietušā vai citas personas mantai ar nolūku, lai prettiesiski gūtu 
labumu sev vai trešajai personai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem 
gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Par prettiesisku atzīstams nodarījums, ja vardarbības pielietošana vai 
kaitējuma nodarīšanas draudi vērtējami kā nosodāmi. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par 

vienu gadu. Tpaši smags gadījums parasti ir tad, ja personas rīcībai ir nodarbošanās 
raksturs vai viņa darbojas kā tādas bandas locekle, kas organizēta pastāvīgai 
izspiešanas izdarīšanai. 

254.§ (Izslēgts) 

255.§ Izspiešana ar laupīšanas pazīmēm 
Ja izspiešana tiek izdarīta, pielietojot vardarbību pret cilvēku vai draudot 

nekavējoties nodarīt kaitējumu viņa veselībai vai dzīvībai, persona sodāma tāpat 
kā tas, kurš izdarījis laupīšanu. 

256.§ Uzraudzība pār notiesātā uzvedību, mantiskais naudas sods un 
paplašinātā konfiskāc ij a 

(1) 249.-255.§ norādītajos gadījumos tiesa var pieņemt lēmumu par uzraudzības 
noteikšanu pār notiesātā uzvedību (68.§ l.daļa). 

(2) '253. un 255.§ paredzētajos gadījumos tiek piemērots 43.a, 73.d§, ja per
sona, kura izdarījusi nodarījumu, darbojusies kā tādas bandas locekle, kas organizēta 
šādu darbību pastāvīgai izdarīšanai. 273.d§ tiek piemērots ari tajā gadījumā, ja per
sonas rīcībai ir nodarbošanās raksturs. 

Divdesmit p irmā sadaļa 

Personas , kura izdarījusi sodāmu nodal ī jumu, atbalst īšana 

un mantas, kas iegūta prett ies iskā veidā, i e g ā d ā š a n ā s 

257.§ Personas, kura izdarījusi prettiesisku nodarījumu, slēpšana 

(1) Kurš sniedz palīdzību citai prettiesisku nodarījumu izdarījušai personai ar 
nolūku nodrošināt viņai mantiskus labumus no nodarījuma izdarīšanas, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Sods par slēpšanu nedrīkst būt smagāks par to, kāds noteikts personai par 
slēpjamā nodarījuma izdarīšanu. 

(3) 'Par slēpšanu nav sodāms tas, kuram noteikts sods par piedalīšanos 
iepriekšējā nodarījumā. -Sis nosacījums nav piemērojams tam. kurš uzkūda uz 
slēpšanu personu, kura nav piedalījusies nodarījumā, kas izdarīts pirms šā 
nodarījuma izdarīšanas. 

( 4 ) 1 Slēpšanas atbalstīšana tiek vajāta tikai pēc cietušā iesnieguma, pamatojoties 
uz kriminālvajāšanas atļauju vai kriminālvajāšanas pieprasījumu, ja atbalstītājs būtu 
saucams pie atbildības kā iepriekšējā nodarījuma izdarītājs, uzkūdītājs vai atbalstītājs 
tikai pēc cietušā iesnieguma, pamatojoties uz kriminālvajāšanas atļauju vai 
kriminālvajāšanas pieprasījumu. 2248.§ tiek piemērots pēc nozīmes. 
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258.§ Sodīšanas kavēšana 
(1) Kurš iepriekš nodomāti vai apzināti liek šķēršļus tam, lai cita persona saskaņā 

ar Kriminālkodeksu pilnībā vai daļēji tiktu pakļauta sodam vai cita līdzekļa piemēro
šanai (11.§ l.daļas 8.punkts) par prettiesiska nodarījuma izdarīšanu, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš tīši vai apzināti panāk, ka citai personai pilnībā vai 
daļēji netiek izpildīts noteiktais sods vai piemērotie labošanas un drošības līdzekļi. 

(3) Sods nedrīkst būt bargāks par to, kāds paredzēts par sodāmo nodarījumu, 
soda izpildīšanu par kuru kavēja izdarītājs. 

(4) Mēģinājums ir sodāms. 
(5) Par izvairīšanos no soda netiek sodīts tas, kurš ar šo nodarījumu vienlaikus 

vēlas pats pilnībā vai daļēji izvairīties no saukšanas pie atbildības vai soda vai attiecīgā 
līdzekļa piemērošanas. 

(6) Nav sodāms tas, kurš izdara nodarījumu sava radinieka interesēs. 

258.a§ Saukšanas pie atbildības vai soda izpildīšanas kavēšana, ko izdara 
amatpersona 

(1) Ja 258.§1.daļā norādītajos gadījumos persona, kura izdarījusi nodarījumu, 
kā amatpersona ir nozīmēta, lai piedalītos kriminālprocesā vai 11.§ l.daļas 8.punktā 
paredzēto līdzekļu piemērošanas procesā, vai, ja viņa 258.§ 2.daļā paredzētajos 
gadījumos kā amatpersona aicināta piedalīties soda vai citu līdzekļu izpildīšanā, 
sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk 
smagos gadījumos tiek noteikta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai 
naudas sods. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 258.§ 3. un 6.daļa netiek piemērota. 

259.§ Mantas iegūšana prettiesiskā veidā 
(1) Kurš pērk vai citādā veidā iegūst sev vai trešajai personai, realizē vai palīdz 

realizēt ar nolūku gūt labumu sev vai trešajai personai lietu, kuru cita persona 
ieguvusi tās nolaupīšanas vai cita prettiesiska nodarījuma rezultātā, kas vērsts pret 
svešu īpašumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar 
naudas sodu. 

(2) 247. un 248.a§ tiek piemērots pēc nozīmes. 
(3) Mēģinājums ir sodāms. 

260.§ Mantas iegūšana prettiesiskā veidā, kam ir nodarbošanās raksturs; 
prettiesiskā veidā iegūtas mantas slēpšana, ko izdarījusi banda 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem 
sodāms tas, kurš izdara prettiesiskā veidā iegūtas mantas slēpšanu 

1) ja tam ir nodarbošanās raksturs vai, 
2) būdams tādas bandas loceklis, kas izveidota, lai pastāvīgi nodarbotos ar 

laupīšanu, zādzībām vai prettiesiskā veidā iegūtas mantas slēpšanu. 
(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 'l.daļas 2.punktā paredzētajos gadījumos piemērojams 43.a, 73.d§. 273.d§ 

tāpat piemērojams l.daļas 1.punktā paredzētajos gadījumos. 
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260.a§ Prettiesiskā veidā iegūtas mantas slēpšana, ko izdarījusi banda 

nodarbošanās veidā 
(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem sodāms 

tas, kurš izdara prettiesiskā veidā iegūtas mantas iegādāšanos, būdams tādas bandas 
loceklis, kas organizējusies, lai pastāvīgi izdarītu laupīšanu, zādzības vai iegādātos 

prettiesiskā veidā iegūtu mantu. 
(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
(3) 43.a, 73.d§ ir piemērojams. 
261.§ Naudas atmazgāšana; nelikumīgi iegūtu mantisku labumu slēpšana 
(1) 'Kurš slēpj priekšmetu, kas iegūts kāda no 2.teikumā minētā prettiesiskā 

nodarījuma izdarīšanas rezultātā, slēpj tā izcelsmi vai liek šķēršļus šā priekšmeta 
izcelšanās, atrašanās vietas noskaidrošanai, tāda priekšmeta konfiskācijai, izņem
šanai vai saglabāšanai vai draud izdarīt tādas darbības, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2Par prettiesiskiem nodarījumiem 
1.teikuma izpratnē atzīstami 

1) noziegumi, 
2) kriminālpārkāpumi saskaņā ar 
a) 332.§ l.daļu un sakarā ar 3.daļu, un 334.§, 
b) Likuma par narkotiskajiem līdzekļiem* 29.§ l.daļas 1.teikuma l.punktu un 

Likuma par uzraudzību par izejmateriālu izmantošanu 29.§ l.aļas l.punktu, 
3) 373.§ minētie kriminālpārkāpumi, un ja izdarītāja rīcībai bijis nodarbošanās 

raksturs, saskaņā ar Nodokļu kodeksa 374.§ un vairākos gadījumos sakarā ar Likuma 
par kopīgas tirgus darbības veikšanu 12.§ l.daļu, 

4) kriminālpārkāpumi, kas norādīti 

a) 180.b, 181.a, 242., 246., 253., 259., 263.-264., 266., 267., 269., 284.§, 326.§ 1., 2. 

un 4.daļā, kā arī 328.§ 1., 2. un 4.daļā, 

b) Likuma par ārvalsts pilsoņiem 92.a§ un Likuma par bēgļiem 84.§, kas izdarīti 
nodarbošanās veidā vai ko izdarījis tādas bandas loceklis, kas izveidota pastāvīgai 
tādu nodarījumu izdarīšanai, un 

5) nodarījumi, kurus izdarījis noziedzīgas apvienības loceklis (129.§). 
(2.teikuma 3.punktā paredzētajos gadījumos l.teikums tiek piemērots arī 

attiecībā uz priekšmetu, no nodokļa nomaksas par kuru persona izvairās. 
(2) Tāpat sodāms tas, kurš l.daļā minēto priekšmetu 
1. iegūst sev vai trešajai personai vai 

2. glabā to vai izmanto sev vai citai personai, ja viņam bijusi zināma priekšmeta 

izcelšanās tajā laikā, kad viņš to iegādājies. 
(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz desmit gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja personas 
rīcībai ir nodarbošanās raksturs vai viņa darbojusies kā tādas bandas locekle, kas 
organizēta pastāvīgai naudas atmazgāšanai. * Likums par narkotisko līdzekļu apriti 1994.gada l.marta redakcijā (BGBI. I, S.358 

Nr.8). 
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(5) Kurš 1. vai 2.daļā norādītajos gadījumos aiz vieglprātības neatpazīst, ka 
priekšmets iegūts l.daļā norādītā prettiesiskā nodarījuma izdarīšanas rezultātā, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(6) Nodarījums nav sodāms saskaņā ar 2.daļu, ja pirms tam trešā persona 
ieguvusi priekšmetu, neizdarot pie tam prettiesisku nodarījumu. 

(7) 'Ar noziedzīgo nodarījumu saistītie priekšmeti var tikt konfiscēti. 274.a§ 
tiek piemērots. :,43.a, 73.d§ tiek piemērots, ja persona darbojas kā tādas bandas 
locekle, kas izveidota pastāvīgai naudas atmazgāšanai. '73.d§ piemērojams arī tad, 
ja personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs. 

(8) 1., 2. un 5.daļā norādītajiem priekšmetiem tiek pielīdzināti lādi, kas iegūti 
ārvalstī izdarītu l.daļā norādīto nodarījumu rezultātā, ja nodarījums ir sodāms arī 
tā izdarīšanas vietā. 

(9) 'Saskaņā ar 1.-5.daļu nav sodāms tas, kurš 
1) labprātīgi paziņo kompetentām institūcijām par nodarījumu vai kurš labprātīgi 

dod iemeslu tādam paziņojumam, ja uz to brīdi nodarījums nav atklāts pilnībā vai 
arī kaut tikai daļēji, bet nodarījumu izdarījusī persona zinājusi par to vai, saprātīgi 
novērtējot stāvokli, tas bija jāņem vērā, un 

2) 1. vai 2.daļā minētajos gadījumos, ja ir 1.punktā nosauktie nosacījumi, veicina 
priekšmeta saglabāšanu, ar kuru saistīts izdarītais prettiesiskais nodarījums. 

2Saskaņaā ar 1.-5.daļu bez tam nav sodāms tas, kuram jau ir bijis noteikts sods 
par līdzdalību nodarījumā, kas izdarīts pirms šā nodarījuma. 

(10) Tiesa 1.-5.daļā norādītajos gadījumos pēc sava ieskata var mīkstināt sodu 
(49.§ 2.daļa) vai atteikties no soda saskaņā ar šiem priekšrakstiem, ja persona ar 
savu labprātīgu paziņojumu būtiski veicinājusi to, lai l.daļā norādītais nodarījums 
bez viņa personiskās piedalīšanās tajā vai citas personas nodarījums varētu tikt 
atklāts. 

262.§ Uzraudzības noteikšana 

259.-262.§ norādītajos gadījumos tiesa var taisīt lēmumu par uzraudzības 
noteikšanu (68.§ l.daļā). 

Divdesmit otrā sadaļa 
Krāpšana un uzticības ļaunprātīga i zmantošana 

263.§ Krāpšana 

(1) Kurš ar nolūku prettiesiski iegūt mantisku labumu sev vai trešajai personai 
nodara kaitējumu citas personas mantai ar to, ka maldina vai uztur šos maldus, 
apgalvojot apzināti nepatiesus faktus vai sagrozot tos, vai slēpjot patiesos faktus, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz desmit gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja persona 
1) rīkojas nodarbošanās veidā vai kā tādas bandas locekle, kas organizēta, lai 

pastāvīgi nodarbotos ar dokumentu viltošanu vai krāpšanu, 
2) nodara mantisku kaitējumu lielā apmērā vai darbojas ar nolūku pakļaut lielu 

cilvēku skaitu mantiska kaitējuma nodarīšanas briesmām, pastāvīgi izdarot krāpšanu, 
3) nostāda citu cilvēku grūtā ekonomiskā stāvoklī, 
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4) ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras vai savu amatpersonas stāvokli vai 
5) falsificē apdrošinātu nelaimes gadījumu pēc tam, kad viņa vai cita persona 

šajā nolūkā aizdedzina lietu ar ievērojamu vērtību, vai ar dedzināšanu pilnīgi vai 
daļēji to iznīcina, vai nogremdē kuģi vai uzsēdina to uz sēkļa. 

(4) 243.§ 2.daļa, kā arī 247. un 248.a§ tiek piemēroti attiecīgi. 
(5) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem, mazāk 

smagos gadījumos - ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem sodāms tas, kurš nodarbošanās veidā izdara krāpšanu kā tādas bandas 
loceklis, kas organizējusies, lai pastāvīgi nodarbotos ar 263.-264. vai 267.-269.§ 
paredzēto sodāmo nodarījumu izdarīšanu. 

(6) Tiesa var izdot rīkojumu par uzraudzības noteikšanu pār notiesātā uzvedību 

(68.§ l.daļā). 
(7) 143.a un 73.d§ ir piemērojams, ja persona darbojas kā tādas bandas locekle, 

kas organizējusies, lai pastāvīgi nodarbotos ar 263.-264. vai 267.-269.§ paredzēto 
sodāmo nodarījumu izdarīšanu. 273.d§ piemērojams arī tad, ja personas rīcībai ir 
nodarbošanās raksturs. 

263.a§ Datorkrāpniecība 
(1) Kurš rīkojas ar nolūku prettiesiski gūt sev vai trešajai personai mantisku labumu 

un, iedarbojoties uz automatizētās datu apstrādes rezultātiem, sastādot nepareizas 
programmas, izmantojot nepareizus vai nepilnus datus, prettiesiski izmantojot datus 
vai kā citādi prettiesiski iedarbojoties, nodara kaitējumu citas personas īpašumam, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) 263.§ 1-7.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

264.§* Subsīdiju iegūšana krāpšanas ceļā 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 

sodāms tas, kurš 
1) sniedz par subsīdiju izsniegšanu atbildīgajai institūcijai vai iestādei, kas 

iekļauta subsīdiju piešķiršanas procesā, vai personai, kura piešķir subsīdiju, 
nepareizas vai nepilnas un izdevīgas sev vai citai personai ziņas par faktiem, kas ir 
svarīgi subsīdiju saņemšanai sev vai citai personai, 

2) pārkāpjot tiesiskos priekšrakstus par priekšmeta vai naudas līdzekļu izmanto
šanu, izmanto tos, vai izmanto priekšmetu vai naudas līdzekļus, pārkāpjot 
ierobežojumus, ko šai subsīdijai noteikusi persona, kura piešķir subsīdiju, 

3) pretrunā ar tiesiskiem priekšrakstiem atstāj neziņā personu, kura piešķir 
subsīdiju, par subsīdijas izsniegšanai nozīmīgiem faktiem, 

4) subsīdijas piešķiršanas procesā izmanto apliecinājumu par tiesībām uz 
subsīdiju vai subsīdijas saņemšanai nozīmīgām ziņām, kas iegūts uz nepareizu vai 
nepilnu datu pamata. 

(2) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz desmit gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja persona 

1) vadoties tikai no savām mantkārīgajām interesēm, vai izmantojot viltotus vai 
falsificētus dokumentus, saņem nepamatotu subsīdiju lielā apmērā sev vai citai personai, 

* Pievērst uzmanību arī 1976.gada 29.jūlija Likumam par pretdarbību ļaunprātībām, 
kas saistītas ar subsīdiju izmantošanu ar Nr.4 (BGBI. I, S.2034, 2037). 
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2) ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras vai amatpersonas stāvokli, vai 
3) izmanto tādas amatpersonas palīdzību, kura ļaunprātīgi izmanto savas 

pilnvaras un savu dienesta stāvokli. 
(3) 263.§ 5.daļa tiek piemērota atbilstoši. 
(4) Kurš 1.-3.daļā paredzētajos gadījumos rīkojas aiz vieglprātības, tas sodāms 

ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 
(.5) 'Saskaņā ar 1. un 4.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi novērš subsīdijas 

saņemšanu nodarījuma izdarīšanas rezultātā. 2Ja subsīdija netika saņemta bez 
izdarītāja piedalīšanās, viņš nav sodāms tajā gadījumā, ja labprātīgi un uzstājīgi 
centās novērst subsīdijas iegūšanu. 

(6) 'Bez brīvības atņemšanas uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, par nodarījuma 
izdarīšanu saskaņā ar l.daļu tiesa var atņēmi personai iespēju ieņemt publiskus 
amatus un izmantot tiesības, kas iegūtas publisko vēlēšanu rezultātā (45.§ 2.daļa). 
^Priekšmeti, kas attiecas uz nodarījumu, var likt izņemti; 74.a§ ir piemērojams. 

(7) 'Šā priekšraksta nozīmē subsīdija ir 
1) izmaksas no sabiedriskajiem līdzekļiem saskaņā ar Federācijas vai Zemes 

tiesību normām vai Eiropas Savienības tiesībām uzņēmumiem vai organizācijām, 
kuras kaul vai daļēji 

a) tiek piešķirtas bez savstarpējas tirgus pienākumu izpildes, 
b) tām jāsekmē ekonomikas attīstība; 
2) izmaksa no sabiedriskajiem līdzekļiem saskaņā ar Eiropas Savienības 

tiesībām, kura vismaz daļēji liek piešķirta bez savstarpējas tirgus pienākumu izpildes. 
2Ar uzņēmumu vai organizāciju 1.teikuma 1.punkta nozīmē saprot arī 

sabiedriskos uzņēmumus. 
(8) Par nozīmīgiem subsīdiju saņemšanai 1.daļas 1.punkta nozīmē ir fakti 
1) kurus persona, kura izsniedz subsīdijas, ar likumu vai uz likuma pamata atzīst 

kā nozīmīgus subsīdiju izsniegšanai, 
2) no kuriem saskaņā ar likumu ir atkarīga subsīdijas vai ieguvuma no subsīdijas 

piešķiršana, izpildīšana, atgriešanas pieprasījums, turpmākā izpildīšana vai atstāšana 
bez izmaiņām. 

264.a§ Krāpšanā, izdarot kapitālieguldījumus 
(1) Kurš sakarā ar 
1) vērtspapīru pārdošanu, pirmpirkuma tiesībām uz jaunām akcijām vai to daļu, 

kas var tikt saņemta no piedalīšanās uzņēmuma darbībā, vai 
2) priekšlikumu par ieguldījuma palielināšanu daļā rada lielam cilvēku skaitam 

nepareizu priekšstatu par labumu no ieguldījumiem vai noklusē prospektos, 
iesniegumos vai apskatos par mantisko stāvokli par ieguldījuma nelabvēlīgajiem 
faktiem., kas ir svarīgi lēmumam par tādu iegādāšanos vai ieguldījumu, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) l.daļa tiek piemērota atbilstoši, ja nodarījums attiecas uz mantas daļu, kuru 
uzņēmums pārvalda savā vārdā, bet uz sveša rēķina. 

(3) 'Saskaņā ar 1. un 2.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi liek šķēršļus tam, lai 
izdarāmais nodarījums radītu noteiktu labumu, ko nosaka ieguldījumu iegūšana 
vai palielināšana. 2Ja rezultāts neiestājas bez personas piedalīšanās, viņa nav sodāma, 
ja labprātīgi un neatlaidīgi cenšas traucēt rezultātā iestāšanos. 
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265.§ Ļaunprātības apdrošināšanā 
(1) Kurš sabojā, nodara kaitējumu derīgumam, slēpj vai nodod citai personai 

lietu, kas apdrošināta pret bojāeju, sabojāšanu, kaitējuma nodarīšanu derīgumam, 
nozaudēšanu vai zādzību, lai iegūtu sev vai trešajai personai labumu no tās 
apdrošināšanas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 
naudas sodu, ja nodarījums nav sodāms saskaņā ar 263.§. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

265.a§ Pakalpojumu iegūšana ar viltu 
(1) Kurš ar viltu, nesamaksājot attiecīgo summu, izmanto automāta vai 

telekomunikāciju tīkla pakalpojumus vai braucienu transportā, vai iekļūst kādā 
pasākumā vai iestādē, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam 
vai ar naudas sodu, ja nodarījums nav sodāms ar bargāku sodu saskaņā ar citiem 
priekšrakstiem. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 247. un 248.a§ darbojas atbilstīgi. 
265.b§ Krāpšana, izdarot kreditēšanu 
(.1) Kurš uzņēmumam vai firmai sakarā ar iesniegumu par kredīta saņemšanu, 

tā atstāšanu bez grozījumiem vai kreditēšanas nosacījumu izmaiņu uzņēmumam 
vai firmai vai fiktīvam uzņēmumam vai firmai 

1) par saimnieciskajām attiecībām 
a) iesniedz nepatiesus vai nepilnīgus dokumentus, īpaši bilanci, ieņēmumu un 

zaudējumu aprēķinus, mantiskā stāvokļa bilanci vai atzinumus, vai 
b) iesniedz rakstiskā veidā nepareizas un nepilnas ziņas, 
kas ir izdevīgas personai, kura ņem kredītu, vai būtiskas lēmuma pieņemšanai 

sakarā ar tādu iesniegumu, vai 
2) iesniedzot dokumentus, nepaziņo par tajos norādīto saimniecisko attiecību 

pasliktināšanos vai citas ziņas, kas ir nozīmīgas lēmuma pieņemšanai sakarā ar 
iesniegumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas 
sodu. 

(2) 'Saskaņā ar l.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi novērš no nodarījuma 
izrietošās summas izmaksu, kuru lūgusi persona. 2Ja pakalpojums netiek sniegts 
bez šīs personas palīdzības, viņa nav sodāma, ja labprātīgi un neatlaidīgi centusies 
novērst pakalpojuma sniegšanu. 

(3) 1.daļas nozīmē tiek saprasti 
1) uzņēmumi un firmas neatkarīgi no to profila, kuriem sakarā ar to veidu un 

apjomu nepieciešama komerciāla darbība, 
2) kredīti - jebkāda veida naudas aizdevumi, akcepta kredīti, naudas ieguvumi 

un maksājumu termiņu pagarināšana, veksc|u un čeku diskontēšana un galvojums, 
garantijas un citas līdzīgas darbības. 

266.§ Uzticības ļaunprātīga izmantošana 
(1) Kurš ļaunprātīgi izmanto viņam ar likumu, varas priekšrakstiem vai ar 

darījumu piešķirtās tiesības rīkoties ar svešu mantu vai liek citai personai veikt 
tādas darbības, vai kurš pārkāpj viņam ar likumu, varas priekšrakstiem, līgumu vai 
ar savstarpējo uzticēšanos uzlikto pienākumu ievērot sveša īpašuma intereses, 
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tādējādi nodarot zaudējumu personai, kuras mantiskās intereses viņam bija jāaizstāv, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) 243.§ 2.da|a, 247., 248.a§ un 263.§ 3.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

266.a§ Darba algas slēpšana un izšķērdēšana 

(1) Kurš, būdams darba devējs, slēpj no inkasācijas darbinieku iemaksas 
sociālajai nodrošināšanai vai Federālajai darba ministrijai, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) 'Tāpat sodāms tas, kurš, būdams darba devējs, citādā veidā slēpj no darbinieka 
viņa darba algas daļas, kuras viņam jāizmaksā par darbinieku citai personai, taču 
šīs daļas neizmaksā un neko nedara, lai informētu darbinieku ne vēlāk kā izmaksas 
termiņā vai pēc tā beigām par maksājumu neizdarīšanu citai personai. T.teikums 
netiek piemērots attiecībā uz tām darba algas daļām, kuras tiek ieturētas kā nodoklis. 

(3) Kurš, būdams kases aizstājēja loceklis, slēpj no inkasācijas iemaksas sociālajai 
apdrošināšanai vai Federālajai darba ministrijai, kuras viņš saņēmis no sava darba 
devēja, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas 
sodu. 

(4) Darba devējam tiek pielīdzināts pasūtītājs, kurš nodarbina patstāvīgi vai 
kopā ar ģimenes locekļiem strādājošu mājamatnieku vai mājamatnieku. kuram ir 
ne vairāk par diviem algotiem darbiniekiem, vai personu, kura saskaņā ar Likumu 
par mājamatniecību tiek pielīdzināta mājamatniekam, kā arī mcistars-starpnieks. 

(5)'l.daļā norādītajos gadījumos tiesa var atteikties no soda saskaņā ar šo 
priekšrakstu, ja darba devējs ne vēlāk kā maksājuma laikā vai tūlīt pēc tam rakstiski 
institūcijai, kas veic inkasāciju, 

1) paziņo par neizmaksāto iemaksu apmēru un 
2) izskaidro iemeslus, kuru dēļ nebija iespējama savlaicīga izmaksa, lai arī viņš 

pielicis tam lielas pūles. 
2Ja ir l.teikuma nosacījumi un ja iemaksas pēc tam tikušas izdarītas inkasācijas 

institūcijas noteiktajā laikā, persona netiek sodīta. }3.daļā paredzētajos gadījumos 
1. un 2.teikums tiek piemērots attiecīgi. 

266.b§ Ļaunprātība ar čekiem un kredītkartēm 

Kurš ļaunprātīgi izmanto iespējas, ko viņam sniedz čeks vai kredītkarte, un ar 
to piespiež karies īpašnieku izdarīt izmaksu, nodarot viņam zaudējumu, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

Divdesmit trešā sadaļa 
Dokumentu viltošana 

267.§ Dokumentu viltošana 

(1) Kurš ar nolūku maldināt tiesiskās aprites procesā izgatavo viltotu dokumentu, 
falsificē īstu dokumentu vai izmanto viltotu vai falsificētu dokumentu, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz desmit gadiem. -īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja persona 
1) rīkojas nodarbošanās veidā vai kā tādas bandas locekle, kura ir izveidota, lai 

pastāvīgi nodarbotos ar krāpšanu vai dokumentu viltošanu, 
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2) nodara mantisku zaudējumu lielā apmērā, 
3) rada ievērojamas briesmas tiesiskai apritei, izgatavojot lielu daudzumu viltotu 

vai falsificētu dokumentu vai 
4) ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras vai amatpersonas dienesta stāvokli. 
(4) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem, mazāk 

smagos gadījumos - no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem sodāms tas, kurš 
nodarbošanās veidā veic dokumentu viltošanu, būdams tādas bandas loceklis, kas 
izveidota, lai pastāvīgi nodarbotos ar 263.-264. vai 267.-269.§ paredzēto sodāmo 
nodarījumu izdarīšanai. 

268.§ Tehnisko ierakstu viltošana 
(1) Kurš ar nolūku maldināt tiesiskās aprites procesā 
1) izgatavo viltotu tehnisku ierakstu vai falsificē paliesu tehnisku ierakstu vai 
2) izmanto viltotu vai falsificētu ierakstu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Tehnisks ieraksts ir datu atspoguļojums par izmērītajiem un izskaitļotajiem 

procesa stāvokļa un gaitas lielumiem, kurš pilnība vai daļēji tiek reģistrēts ar 
tehniskas ierīces palīdzību, kas padara priekšmetu atpazīstamu vispār un tikai 
speciālistiem, un kuri paredzēti nozīmīgu tiesisku faktu pierādīšanai neatkarīgi no 
tā, vai tiem tāda nozīme tikusi piešķirta jau to konstatēšanas procesā vai vēlāk. 

(3) Viltota tehniska ieraksta izgatavošanai liek pielīdzināta nodarījumu izdarī
jušās personas darbība, ar kuru viņa ietekmē ieraksta rezultātu, traucējot pareiza 
ieraksta procesu. 

(4) Mēģinājums ir sodāms. 
(5) 267.§ 3. un 4.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

269.§ Pierādījumu iegūšanai nozīmīgu datu viltošana 
(1) Kurš ar nolūku maldināt tiesību normu piemērošanas procesu vāc vai sagroza 

pierādījumu iegūšanai nozīmīgus datus tādā veidā, ka to uztveres gaitā tiktu sniegti 
viltoti vai falsificēti dokumenti, vai līdzīgā veidā izmanto savāktos vai sagrozītos datus, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 267.§ 3. un 4.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

270.§ Krāpšana tiesību normu piemērošanas procesā, izmantojot datu 
apstrādes rezultātus 

Krāpšanai tiesību normu piemērošanas procesā tiek pielīdzināta šajā procesā 
veikto datu apstrādes rezultātu falsificēta izmantošana. 

27L§ Pastarpināta dokumentu viltošana 
(1) Kurš ar savām darbībām panāk, lai personu tiesībām vai tiesiskajām attiecī

bām nozīmīgi iesniegumi, sarunas vai fakti tiktu iereģistrēti vai savākti publiskos 
dokumentos, reģistrācijas grāmatās, datu sarakstos, reģistros kā nodoti vai iesniegti, 
neskatoties uz to, ka tie vispār netika nodoti vai iesniegti vai tika nodoti vai iesniegti 
kādā citādā veidā, vai tos nodevusi vai iesniegusi tam nepilnvarota vai cila persona, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš ar nolūku veikt krāpšanu tiesību normu piemērošanas 
procesā izmanto viltotu oficiālu apstiprinājumu vai savāktus l.daļā minētos datus. 

541 



VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS KRIMINĀLKODEKSS 

(3) Ja persona rīkojas par atlīdzību vai ar nolūku gūt labumu sev vai trešajai 
personai, vai ar nolūku nodarīt kaitējumu citai personai, sods ir brīvības atņemšana 
uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(4) Mēģinājums ir sodāms. 

272.§ (Izslēgts) 

273.§ Dienesta apliecinājumu izmainīšana 

(1) Kurš ar nolūku maldināt tiesiskajās attiecībās 
1) izdzēš, padara par neatpazīstamām vai iznīcina dienesta apliecinājumā 

norādītās ziņas vai izdara uz tām uzrakstus, vai izņem atsevišķu lapu no dienesta 
apliecinājuma, vai 

2) izmanto tādā veidā izmainīto dienesta apliecinājumu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu, ja 

nodarījums nav sodāms saskaņā ar 267. vai 274.§. 
(2) Mēģinājums ir sodāms. 

274.§ Dokumentu slēpšana; robežu apzīmējošo zīmju izmainīšana 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 
sodāms tas, kurš 

1) ar nolūku nodarīt zaudējumu citai personai iznīcina, padara par nederīgu vai 
slēpj dokumentu vai tehnisku ierakstu, kas viņam vispār vai tikai tieši viņam nepieder. 

2) ar nolūku nodarīt zaudējumu citai personai izdzēš, slēpj, padara par nederīgu 
vai izmaina datus, kuriem ir pierādījuma nozīme (202.a§ 2.daļa), ar kuriem viņš vai 
tikai tieši viņš nevar rīkoties, vai 

3) ar nolūku nodarīt zaudējumu citai personai izņem, novāc, iznīcina, padara 
par neatpazīstamiem, pārvieto vai nepareizi novieto robežakmeni vai citu zīmi, kas 
paredzēta robežas vai ūdens līmeņa apzīmēšanai. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

275.§ Dienesta apliecību viltošanas sagatavošana 

(1) Kurš sagatavo dienesta apliecību viltošanu tādējādi, ka izgatavo, iegādājas 
sev vai citai personai, piedāvā pārdošanai, glabā, nodod citai personai, ieved vai 
izved 

1) plates, formas, poligrāfiskus komplektus, klišejas, negatīvus, matricas vai 
līdzīgas ietaises, kas pēc sava veida ir noderīgas nodarījuma izdarīšanai, 

2) papīru, kas līdzīgs dienesta apliecību izgatavošanai izmantojam papīram un 
ir īpaši aizsargāts pret viltojumiem, vai papīru, kuru var sajaukt ar īsto, vai 

3) dienesta apliecību veidlapas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Ja persona rīcībai ir nodarbošanās raksturs vai viņa rīkojas kā tādas bandas 
locekle, kas ir izveidota l.daļā norādīto sodāmo nodarījumu izdarīšanai, viņa ir 
sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(3) 149.§ 2. un 3.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

276.§ Viltotu dienesta apliecību iegādāšanās 

(1) Kurš viltotu vai falsificētu dienesta apliecību vai dienesta apliecību, kas satur 
271. un 348.§ norādīto viltotu apliecinājumu 

1) ieved vai izved, vai 
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2) ar nolūku padarīt par iespējamu to izmantošanu ar viltu iegādājas tās sev vai 
citai personai, glabā vai nodod citai personai, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Ja personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs vai viņa darbojās kā tādas bandas 

locekle, kas ir izveidota 1 .daļā norādīto sodāmo nodarījumu pastāvīgai izdarīšanai, 
sods ir brīvības atņemšana uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

276.a§ Dokumenti par tiesībām uz dzīvesvietu; ar transportlīdzekļiem saistīti 
dokumenti 

275. un 276.§ attiecas arī uz dokumentiem par tiesībām uz dzīvesvietu, proti, uz 
atļauju par tiesībām dzīvot noteiktā vietā, kā arī uz dokumentiem, kas saistīti ar 
transportlīdzekļiem, proti vadītāja apliecībām un dokumentiem par transport
līdzekļu piederību. 

277.§ Apliecības par veselības stāvokli viltošana 
Kurš bez attiecīgā nosaukuma, kā ārsts vai cita persona, kas nodarbojas ar 

medicīnisko praksi, vai bez pilnvarojuma ar tādas personas uzvārdu izdod apliecību 
par paša vai citas personas veselības stāvokli vai falsificē šādu patiesu apliecību un 
izmanto to, lai maldinātu varas institūcijas vai apdrošināšanas sabiedrības, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

278.§ Nepareizas apliecības par veselības stāvokli izdošana 
Ārsti un citas personas, kurām ir tiesības nodarboties ar medicīnisko praksi, 

kuri tiesīgām institūcijām vai apdrošināšanas sabiedrībām izdod apzināti nepareizu 
apliecību par cilvēka veselības stāvokli, sodāmas ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

279.§ Nepareizas apliecības par veselības stāvokli izmantošana 
Kurš ar nolūku maldināt attiecīgo institūciju vai apdrošināšanas sabiedrību par 

savu vai citas personas veselības stāvokli izmanto 277. un 278.§ norādīto apliecību, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

280.§ (Izslēgts) 

281.§ Ļaunprātīga rīcība ar personu apliecinošiem dokumentiem 
(1) 'Kurš ar nolūku maldināt tiesību normu piemērošanas procesā izmanto citai 

personai izdotu personas apliecību vai nodod personas apliecību citai personai, 
kurai šī apliecība nav izdota, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam 
gadam vai ar naudas sodu. ^Mēģinājums ir sodāms. 

(2) Dokumentam, kas apliecina personu, tiek pielīdzināta apliecība un citi 
dokumenti, kuri apritē tiek izmantoti kā personas apliecības. 

282.§ Mantiska rakstura sodi, paplašinātā konfiskācija un nodarījuma 
priekšmetu izņemšana 

(1) '267.-269., 275. un 276.§ paredzētajos gadījumos ir piemērojams 43.a un 
73.d§, ja persona darbojas kā tādas bandas locekle, kas izveidota pastāvīgai tādu 
nodarījumu izdarīšanai. :73.d§ piemērojams arī tajā gadījumā, ja personas rīcībai 
ir nodarbošanās raksturs. 

(2) 'Priekšmeti, kuriem ir saistība ar 267. un 268.§, 271 .§ 2. un 3.daļā, 373. vai 
276.§, pēdējā tāpat sakarā ar 276.a vai 279.§ norādīto sodāmo nodarījumu izdarīšanu, 
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var tikt konfiscēti. 2275.§ norādītajos gadījumos un sakarā ar 276.a§ tur norādītie 
līdzekli, kas izmantoti viltošanai, tiek izņemti. 

Divdesmit ceturtā sadaļa 
Ar bankrotu saist īt ie sodāmie nodarījumi 

283.§ Bankrots 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 
sodāms tas, kurš situācijā, kad ir iestājusies mantiskā mazturība, draud iestātie vai 
ir iestājusies maksātnespēja 

1) slēpj savas mantas sastāvdaļas, kuras bankrota procesa ierosināšanas gadījumā 
iekļautos piedzīšanai paredzētās mantas masā, vai iznīcina, sabojā vai padara tās 
par nederīgām tādā veidā, kas ir pretrunā ar atbilstošas saimniekošanas prakses 
prasībām, 

2) veidā, kas ir pretrunā ar atbilstošas saimniekošanas prakses prasībām, slēdz 
zaudējumus nesošus vai spekulatīvus darījumus vai biržas darījumus ar precēm vai 
vērtspapīriem, vai nesaimniecisku izdevumu, spēles vai derību rezultātā tērē pārmē
rīgi lielas summas vai kļūst parādnieks, 

3) izsniedz kredītā preces vai vērtspapīrus un atsavina tos vai kādā citādā veidā, 
kas ir pretrunā ar atbilstošas saimniekošanas prakses prasībām, nodod tos vai no 
šiem priekšmetiem izgatavotās preces par cenu, kura ir ievērojami zemāka par to 
vērtību, 

4) maldina par citu personu tiesībām vai atzīst to fiktīvas tiesības, 
5) neved tirdzniecības operāciju uzskaiti, kaut arī to vešana ir viņa likumīgs 

pienākums, vai ved vai izmaina to tādā veidā, ka tas apgrūtina priekšstata iegūšanu 
par viņa mantisko stāvokli, 

6) slēpj, iznīcina vai sabojā tirdzniecības operāciju uzskaites grāmatas vai citu 
dokumentāciju, kuras glabāšana ir komersanta pienākums saskaņā ar tirdzniecības 
tiesībām līdz glabāšanas laika beigām, kāds noteikts personai, kuras pienākums ir 
vest tirdzniecības grāmatu, tādējādi apgrūtinot priekšstata iegūšanu par savu 
materiālo stāvokli, 

7) pārkāpjot tirdzniecības tiesības, 
a) sastāda bilances tādā veidā, ka apgrūtina priekšstata iegūšanu par savu 

materiālo stāvokli, vai 
b) nesastāda sava īpašuma bilanci vai neveic noteiktajā laikā inventarizāciju, vai 
8) pasliktina savu mantisko stāvokli veidā, kas ir pretrunā ar atbilstošas ekono

miskas prakses prasībām, vai slēpj vai maskē savas patiesās darījuma attiecības. 
(2) Tāpat sodāms tas, kurš cenšas panākt savu mazturību vai maksātnespēju ar 

l.daļā norādīto darbību palīdzību. 
(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) Kurš gadījumos, 
1) kas norādīti 1.rindkopā, aiz nevērības nezina par mantisko mazturību vai 

par maksātnespējas draudiem vai tās iestāšanos, vai, 
2) kas norādīti 2.daļā, aiz vieglprātības izraisa mantisko mazturību vai maksāt

nespēju, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 
(5) Kurš gadījumos, 
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1) kas norādīti l.daļas 2., 5. vai 7.punktā, rīkojas nevērīgi un vismaz aiz nevērības 
nezina par maksātnespējas iestāšanās draudiem vai tās iestāšanos, vai. 

2) kas norādīti 2.daļā, sakarā ar l.daļas 2., 5. vai 7.punktu, rīkojas neuzmanīgi 
un vismaz aiz vieglprātības izraisa mantisko mazturību vai maksātnespēju, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(6) Nodarījums ir sodāms tikai tad, ja nodarījumu izdarījusī persona izbeidz 
savas izmaksas un ierosina procesu par bankrota izsludināšanu par savu mantu vai 
atsakās no procesa ierosināšanas sakarā ar mantiskās masas nepietiekamību. 

283.a§ Sevišķi smags bankrota gadījums 
'Sevišķi smagos 283.§ 1.-3.daļā paredzētos gadījumos bankrots sodāms ar 

brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem. 2Sevišķi smags 
gadījums parasti ir tad, ja persona 

1) rīkojas aiz mantkārības vai 
2) apzināti pakļauj lielu personu skaitu briesmām nodarīt zaudējumu mantai, 

ko šīs personas viņam uzticējušas, vai briesmām izraisīt smagu ekonomisko stāvokli. 

283.b§ Pienākuma vest grāmatvedības uzskaiti pārkāpšana 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu sodāms 

tas, kurš 
1) neved tirdzniecības grāmatas, kuru vešana ir noteikta ar likumu, vai ved vai 

izmaina tās tādā veidā, ka apgrūtina priekšstata iegūšanu par savu mantisko stāvokli, 
2) slēpj, iznīcina vai sabojā tirdzniecības grāmatas vai citus dokumentus, kurus 

saskaņā ar tirdzniecības tiesībām ir pienākums glabāt līdz likumā noteiktā termiņa 
beigām, un tādējādi apgrūtina priekšstata iegūšanu par savu mantisko stāvokli, 

3) pārkāpjot tirdzniecības tiesības, 

a) sastāda bilanci tādā veidā, ka apgrūtina priekšstata iegūšanu par savu mantisko 

stāvokli, vai 
b) nesastāda sava īpašuma bilanci vai neveic noteiktajā laikā inventarizāciju. 
(2) Kurš l.daļas 1. vai 3.punktā paredzētajos gadījumos rīkojas aiz nevērības, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

(3) 283.§ 6.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

283.c§ Viena no kreditoriem atbalstīšana 
(1) Kurš, zinot par savu maksātnespēju, piešķir kreditoram priekšrocības parāda 

atdošanai vai apmierināšanai, uz ko kreditors nevar pretendēt vispār vai nevar 
pretendēt tādā veidā, un tādējādi iepriekš nodomāti vai apzināti rada priekšrocībai 
šai personai salīdzinājumā ar citiem kreditoriem, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) 283.§ 6.daļa tiek piemērota atbilstoši. 
283.d§ Maksātnespējīga parādnieka atbalstīšana 
(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 

sodāms tas, kurš 
1) zinot par citai personai draudošo maksātnespēju, vai 
2) pēc maksājumu izbeigšanas, ar bankrota izsludināšanu saistītā lietvedībā vai 

procesā par lēmuma pieņemšanu par lietvedības uzsākšanu sakarā ar atzīšanu par 
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citas personas bankrotu, ar citas personas piekrišanu vai viņas labā slēpj mantas 
sastāvdaļas, kuras, uzsākot lietvedību par bankrota izsludināšanu, ir bankrota 
mantiskā masa, vai iznīcina, sabojā vai padara tās par nederīgām tādā veidā, kas ir 
pretrunā pienācīgas saimnieciskas prakses prasībām. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3)'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz desmit gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja persona 
1) rīkojas aiz mantkārīgām tieksmēm vai 
2) lielu personu skaitu apzināti pakļauj zaudējuma nodarīšanas briesmām viņu 

mantai, kuru tie uzticējuši citai personai, vai nostāda viņus smagā saimnieciskā stāvoklī. 
(4) Nodarījums ir sodāms tikai tajā gadījumā, ja cita persona ir apturējusi savus 

maksājumus vai ierosinājusi lietvedību par savu maksātnespēju vai viņai atteikts 
lietvedības ierosināšanā sakarā ar mantiskās masas neesamību. 

Divdesmit piektā sadaļa 
Sodāma mantkārība 

284.§ Azartspēļu aizliegta organizēšana 

(1) Kurš publiski, bez oficiālas atļaujas organizē azartspēles vai tur spēļu namus 
vai sagatavo to funkcionēšanu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem 
gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Publiski organizētām pieskaitāmas arī azartspēles apvienībās vai slēgtās 
sabiedrībās, kurās azartspēles ir ierastas. 

(3) Kurš l.daļā paredzētajos gadījumos rīkojas 
1) nodarbošanās veidā vai 
2) vai kā tādas bandas loceklis, kas organizēta pastāvīgai tādu nodarījumu 

izdarīšanai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
(4) Kurš vervē dalībniekus azartspēlēm, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 

līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

285.§ Piedalīšanās neatļautā azartspēlē 

Kurš piedalās publiskā azartspēlē (284.§), sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz sešiem mēnešiem vai ar naudas sodu līdz simts astoņdesmit dienas likmēm. 

286.§ Mantiskais sods, paplašinātā mantas konfiskācija un izņemšana 
(1) '284.§ 1.daļas 3.punktā norādītajos gadījumos tiek piemērots 43.a,73.d§. 

22S4.§ 3.daļas 1.punktā norādītajos gadījumos tāpat piemērojams 73.d§. 
(2) '284. un 285.§ norādītajos gadījumos tiek konfiscētas azartspēlēs izmanto

jamās iekārtas un uz spēļu galdiem un bankā esošā nauda, ja tā lēmuma pieņemšanas 
brīdī pieder izdarītājam vai līdzdalībniekam. 2Bez tam var tikt konfiscēti ari nodarī
juma priekšmeti; 74.a§ tiek piemērots. 

287.§ Neatļauta loteriju vai izložu organizēšana 

(1) Kurš bez oficiālas atļaujas organizē publiskas loterijas vai kustamu vai nekus
tamu priekšmetu izlozes un it īpaši piedāvā slēgt līgumus spēlei publiskām loterijām 
vai izlozēm un pieņem priekšlikumus, kas attiecas uz tādu līgumu slēgšanu par 
spēli, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 
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(2) Kurš vervē dalībniekus, lai piedalītos sabiedriskās loterijās vai izlozēs (l.daļa), 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

288.§ Piespiedu izpildīšanas izjaukšana 
(1) Kurš sakarā ar lēmuma piespiedu izpildes draudiem atsavina vai slēpj savas 

mantas sastāvdaļas ar nolūku neveikt norēķinus ar kreditoru, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Nodarījums tiek vajāts tikai pēc iesnieguma. 

289.§ īpašnieka izdarīta ķīlas turētāja kustamas mantas prettiesiska izņemšana 
(1) Kurš ar prettiesisku nolūku izņem no lietotāja, ķīlas turētāja vai tās personas, 

kurai ir tiesības to paturēt vai lietot, savu kustamu lietu vai citai personai piederošu 
kustamu lietu tās īpašnieka labā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim 
gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

(3) Nodarījums tiek vajāts tikai uz iesnieguma pamata. 

290.§ Ieķīlātas lietas nelikumīga izmantošana 
Oficiālie kreditori, kuri izsniedz aizdevumu pret mantisku ķīlu, kuri nelikumīgi 

izmanto ķīlā paņemtos priekšmetus, sodāmi ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
vienam gadam vai ar naudas sodu. 

291.§ Augļošana 
(1) 'Kurš izmanto citas personas spiedīgo stāvokli, pieredzes trūkumu, nespēju 

pieņemt lēmumu vai gribas trūkumu tādā veidā, ka viņš sola šai vai trešajai personai 
vai piešķir viņām 

1) telpu izīrēšanai dzīvošanai vai ar to saistītajiem papildus pakalpojumiem, 
2) kredīta saņemšanai, 
3) kāda pakalpojuma sniegšanai vai 
4) starpniecībai kāda no minēto pakalpojumu sniegšanai 
mantiskus labumus, kas acīmredzami neatbilst pakalpojumam vai sniegtajai 

starpniecībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku lūdz trim gadiem vai ar naudas 
sodu. 2Ja pakalpojumu sniegšanā, starpniecībā vai kā citādi piedalās vairākas per
sonas un tā rezultātā ir acīmredzama mantisko labumu un sniegto pakalpojumu 
neatbilstība, 1.teikums attiecināms uz katru, kurš izmanto citas personas spiedīgo 
stāvokli vai citas viņas vājās puses pārmērīga mantiska labuma gūšanai. 

(2)'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz desmit gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja persona 

1) ar savu nodarījumu nostāda personu smagā ekonomiskā stāvoklī, 
2) izdara nodarījumu nodarbošanās veidā, 

3) augļojot rada sev iespēju ar vekseļa palīdzību iegūt mantiskus labumus. 

292.§ Malu medniecība 
(1) Kurš, pārkāpjot svešas tiesības uz medībām vai medību atļauju, 
1) izseko, ķer, nogalina vai piesavinās sev vai trešās personas labā medījamos 

dzīvniekus, 
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2) piesavinās sev vai trešās personas labā priekšmetu, kas attiecas uz medīšanas 
tiesībām, sabojā to vai iznīcina, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) 'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no trim mēne

šiem līdz pieciem gadiem. -īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja nodarījums izdarīts 
1) nodarbošanās veidā, 
2) nakts laikā, medībām aizliegtā laikā, izmantojot slazdus vai citādā medībām 

neatbilstošā veidā vai 

3) vairākām personām kopā, lietojot šaujamieroci. 

293.§ Malu zvejniecība 

Kurš, pārkāpjot svešas zvejošanas tiesības vai zvejošanas atļauju, 
1) zvejo zivis vai 
2) piesavinās sev vai citas personas labā lielu, kas attiecas uz zvejošanas tiesībām, 

sabojā vai iznīcina to, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 
294.§ Cietušā iesniegums 

292.§ 1 .daļā un 293.§ norādītajos gadījumos nodarījums tiek vajāts likai uz cietušā 
iesnieguma pamātajā lo izdarījis radinieks vai ja las izdarīts lajā vielā, kur personai 
bija medīšanas vai zvejošanas tiesības ierobežotā daudzumā. 

295.§ Izņemšana 

'Medību vai zvejas rīki, suņi un citi dzīvnieki, kas bijuši pie nodarījuma izdarītāja 
vai līdzdalībnieka vai tikuši izmantoti, var tikt konfiscēti. 274.a§ tiek piemērots. 

296.§ (Izslēgts) 

297.§ Kuģu, automobiļu un gaisa transporta apdraudēšana ar aizliegtu kravu 
(1) Kurš bez kuģa īpašnieka vai kuģa kapteiņa ziņas vai kurš, būdams kuģa 

kapteinis, bez kuģa īpašnieka ziņas piegādā vai iekrauj vācu kuģī priekšmetu, kura 
transportēšana rada draudus, 

1) ka kuģis vai krava var tikt izņemti vai konfiscēti, vai 
2) ka kuģa īpašnieks vai kuģa kapteinis var tikt sodīti, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Tāpat sodāms tas, kurš, būdams kuģa īpašnieks, bez kuģa kapteiņa ziņas 

piegādā vai iekrauj vācu kuģī priekšmetu, kura transportēšana rada sodīšanas 
briesmas kuģa kapteinim. 

(3) 1.daļas 1.punkts tiek piemērots arī ārvalsts kuģiem, kas savu kravu pilnībā 
vai daļēji iekrāvuši VFR teritorijā. 

(4)'l.-3.da|a attiecīgi piemērojama, ja priekšmeti tiek piegādāti vai iekrauti 
automobiļu vai gaisa transportā. 2Kuģa īpašnieka un kuģa kapteiņa vietā šajā 
gadījumā domāti automobiļu vai gaisa transporta īpašnieks un vadītājs. 

Divdesmit sestā sadaļa 
Sodāmi nodarījumi pret konkurenci 

298.§ Konkurenci ierobežojošas vienošanās preču piegādē 
(1) Kurš, piedāvājot preces vai profesionālus pakalpojumus, izsaka uz pret

tiesisku vienošanos pamatotu priekšlikumu, kas vērsts uz to, lai pamudinātu citu 
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pusi pieņemt noteiktu priekšlikumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 

pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Preču piedāvāšanai 1.daļas nozīmē tiek pielīdzināta pasūtījuma realizēšana 

tieši pēc notikušā konkursa. 
( 3 ) 1 l.daļas nozīmē, kā arī sakarā ar 2.daļu nav sodāms tas, kurš labprātīgi novērš 

priekšlikuma pieņemšanu vai pakalpojuma sniegšanu. 2Ja priekšlikums netiek 
pieņēmis vai pakalpojums netiek sniegts bez personas palīdzības, viņa nav sodāma 
tikai tādā gadījumā, ja labprātīgi un neatlaidīgi centusies novērst priekšlikuma 
pieņemšanu vai pakalpojuma sniegšanu. 

299.§ Kukuļņemšana un uzpirkšana uzņēmējdarbībā 
(1) Kurš kā komercuzņēmuma kalpotājs Vaj pilnvarota persona darījumu apritē 

pieprasa, piekrīt pieņemt vai pieņem labumu sev vai trešajai personai par to, ka 
viņš negodprātīgi piešķirs priekšrocību citiem, iegādājoties konkurējošas preces 
vai pakalpojumus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 
naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš darījuma apritē konkurences dēļ piedāvā, sola dot 
vai dod komercuzņēmuma kalpotājam vai pilnvarotajai personai vai trešajai personai 
labumu par to, ka tas viņam vai citam negodprātīgi piešķirs priekšrocības, iegādā
joties preces vai saņemot pakalpojumus. 

30O.§ īpaši smagi kukuļņemšanas un uzpirkšanas gadījumi darījuma apritē 

'īpaši smagos gadījumos 299.§ paredzētais nodarījums sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2īpaši smags gadījums 

parasti ir tad, ja 
1) nodarījums attiecas uz labumu lielā apmērā vai 
2) personas rīcībai ir nodarbošanās raksturs, vai viņa darbojas kā tādas bandas 

locekle, kas izveidota, lai pastāvīgi izdarītu tādus nodarījumus. 

301.§ Cietušā iesniegums 
(1) 299.§ norādītā kukuļņemšana un uzpirkšana darījumu apritē tiek vajāta tikai 

uz iesnieguma pamata, izņemot tos gadījumus, kad kriminālvajāšanas institūcijas, 
ņemot vērā īpašo sabiedrisko interesi, uzskatīs par obligātu oficiālu iejaukšanos. 

(2) Tiesības iesniegt iesniegumu saskaņā ar l.daļu līdz ar cietušajiem ir ikvienai 
personai, kura nodarbojas ar uzņēmējdarbību, kā arī Likuma par negodprātīgu 
konkurenci 13.§ 2.daļas 1., 2. un 4.punktā norādītajām apvienībām un palātām. 

302.§ Mantiskais sods un paplašinātā konfiskācija 
(1) 299.§ l.daļā norādītajos gadījumos tiek piemērots 73.d§, ja personas rīcībai 

ir nodarbošanās raksturs vai viņa darbojas kā tādas bandas locekle, kas organizēta 
tādu nodarījumu pastāvīgai izdarīšanai. 

(2) '299.§ 2.daļā norādītajos gadījumos jāpiemēro 43.a, 73.d§, ja persona 
darbojas kā tādas bandas locekle, kas organizēta pastāvīgai tādu nodarījumu 
izdarīšanai. :73.d§ jāpiemēro arī tajā gadījumā, ja personas rīcībai ir nodarbošanās 
raksturs. 

Divdesmit septītā sadaļa 
Mantas bojāšana 
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303.§ Mantas bojāšana 

(1) Kurš prettiesiski sabojā vai iznīcina svešu mantu, sodāms ar brīvības atņem
šanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

303.a§ Datu izmainīšana 

(1) Kurš prettiesiski anulē, iznīcina, padara par nederīgiem vai izmaina datus 
(202.a§ 2.daļa), sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar 
naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

303.b§ Datorsabotāža 

(1) Kurš traucē datu, kuriem ir būtiska nozīme svešam uzņēmumam, svešai 
firmai vai valsts institūcijai, apstrādei tādā veidā, ka viņš 

1) izdara 302.a§ 1 .daļā paredzēto nodarījumu vai 
2) iznīcina, sabojā, padara par nederīgu iekārtu datu apstrādei vai datu nesēju, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Mēģinājums ir sodāms. 
303.c§ Cietušā iesniegums 

303.-303.b§ paredzētajos gadījumos nodarījums tiek vajāts tikai saskaņā ar 
cietušā iesniegumu, izņemot tos gadījumus, kad kriminālvajāšanas institūcijas sakarā 
ar īpašu sabiedrisko interesi par kriminālvajāšanu uzskatīs par nepieciešamu oficiālu 
iejaukšanos. 

304.§ Sabiedriskā īpašuma priekšmetu bojāšana 

(1) Kurš prettiesiski sabojā vai iznīcina priekšmetus, kas kalpo kā valsts teritorijā 
darbojošos reliģisko apvienību pielūgsmes objekts, vai lietas, kas paredzētas 
dievkalpojumam, vai kapu pieminekļus, sabiedriskos pieminekļus, dabas pieminek
ļus, mākslas, zinātnes vai aroda priekšmetus, kas tiek glabāti sabiedriskās kolekcijās 
vai publiski izstādīti, vai priekšmetus, kas kalpo sabiedriskām vajadzībām vai ceļu, 
laukumu vai ēku izdaiļošanai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim 
gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

305.§ Būvju sagraušana 

(1) Kurš prettiesiski pilnībā vai daļēji sagrauj ēku, kuģi, tiltu, aizsprostu, izbūvēto 
ielu, dzelzceļu vai citu būvi, kas atrodas svešā īpašumā, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

305.a§ Svarīgu darba līdzekļu iznīcināšana 

Kurš prettiesiski pilnībā vai daļēji iznīcina 

1) svešu tehnisko darba līdzekli ar ievērojamu vērtību, kam ir būtiska nozīme 
būvei, iekārtai vai ražošanai 316.b§ l.daļas 1. vai 2.punkta izpratnē, vai iekārtai, 
kas kalpo uzņēmumam ražošanai vai radioaktīvo vielu vai to atkritumu uztveršanai, 
vai 

2) policijas vai bruņoto spēku transportlīdzekli, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
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Divdesmit astotā sadaļa 
Vispārbīstami sodāmi nodarījumi 

306.§ Dedzināšana 
(1) Kurš aizdedzina vai ar dedzināšanu pilnībā vai daļēji iznīcina svešu 
1) ēku vai dzīvojamās būves, 
2) ražošanas platības vai tehniskās iekārtas, īpaši mašīnas, 
3) noliktavas vai preču krājumus, 
4) automobiļu, sliežu, gaisa vai jūras transportlīdzekļus, 
5) mežus, laukus, pļavas vai purvus, vai 
6) lauksaimniecības, pārtikas vai mežsaimniecības iekārtas vai produktus, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem 

(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

306.a§ Smaga dedzināšana 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku ne mazāku par vienu gadu sodāms tas, kurš 

aizdedzina vai ar dedzināšanu pilnībā vai daļēji iznīcina 
1) ēku, kuģi, dzīvojamo ēku vai kādu citu telpu, kas kalpo cilvēku dzīvošanai, 
2) baznīcu vai kādu citu ēku, kas tiek izmantota dievkalpojumam, 

3) ēku, kas ik pa laikam kalpo kā cilvēku uzturēšanās vieta, laikā, kad tur parasti 

atrodas cilvēki. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš 306.§ l.daļas 1.-6.punktā norādīto lielu aizdedzina 

vai ar dedzināšanu pilnībā vai daļēji iznīcina to, tādējādi apdraudot citu cilvēku 

veselību. 

(3) Mazāk smagos 1. un 2.daļā norādītos gadījumos sods ir brīvības atņemšana 

uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
306.b§ īpaši smaga dedzināšana 
(1) Kurš ar dedzināšanu 306.a un 306.b§ norādītajos gadījumos nodara smagu 

kaitējumu cita cilvēka veselībai vai kaitējumu daudzu cilvēku veselībai, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par diviem gadiem. 

(2) sods brīvības atņemšanas veidā uz laiku ne mazāku par pieciem gadiem tiek 

noteikts, ja persona 306.a§ norādītajos gadījumos 
1) ar savu nodarījumu pakļauj citu cilvēku nonāvēšanas briesmām, 
2) rīkojas ar nolūku padarīt par iespējamu cita sodāma nodarījuma izdarīšanu 

vai slēpšanu vai 
3) traucē ugunsgrēka dzēšanai vai apgrūtina to. 
306.c§ Dedzināšana, kas izraisījusi cilvēka nāvi 
Ja persona ar 306.-306.b§ norādīto dedzināšanu vismaz aiz nevērības nonāvē 

citu cilvēku, sods ir brīvības atņemšana uz mūžu vai brīvības atņemšana uz laiku, 
ne mazāku par desmit gadiem. 

306.d§ Dedzināšana, kas izdarīta aiz nevērības 
(1) Kurš 306.§ l.daļā vai 306.a§ l.daļā norādītajos gadījumos rīkojas nevērīgi 

vai 306.aS 2.daļā norādītajos gadījumos aiz neuzmanības izraisa briesmas, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 551 
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(2) Kurš 306.a§ 2.daļā norādītajos gadījumos rīkojas neuzmanīgi un aiz nevērības 
izraisa briesmas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 
naudas sodu. 

306.e§ Aktīvā nožēlošana 

(1) Tiesa 306., 306.a un 306.b§ norādītajos gadījumos pēc sava ieskata var 
mīkstināt sodu (49.§ 2.daja) vai atteikties no soda saskaņā ar šiem priekšrakstiem, 
ja nodarījumu izdarījusī persona labprātīgi nodzēš ugunsgrēku, pirms nodarīts 
būtisks kaitējums. 

(2) Saskaņā ar 306.d§ nav sodāms tas, kurš labprātīgi nodzēš ugunsgrēku, pirms 
nodarīts būtisks kaitējums. 

(3) Ja ugunsgrēks līdz tam, pirms nodarīts būtisks kaitējums, ticis nodzēsts bez 
nodarījumu izdarījušās personas piedalīšanās, pietiek ar viņas brīvprātīgiem un 
neatlaidīgiem centieniem sasniegt šo mērķi. 

3(>6.f§ Ugunsgrēka briesmu izraisīšana 

(1) Kurš ar smēķēšanu, atklātas uguns vai gaismas izmantošanu, degošu vai 
gruzdošu priekšmetu izmešanu vai kādā citādā veidā pakļauj ugunsgrēka briesmām 
svešus 

1) ugunsnedrošus uzņēmumus vai būves, 
2) lauksaimniecības būves vai uzņēmumus vai pārtikas produktu ražošanas 

uzņēmumus, kuros atrodas to produkcija, 
3) mežus, laukus, pļavas vai purvus, vai 
4) iekoptus laukus vai viegli uzliesmojošu lauksaimniecības produkciju, kas tiek 

glabāta uz lauka, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 
naudas sodu. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš aizdedzina 1.daļas 1.-4.punktā norādīto lielu, tādējādi 
apdraudot cita cilvēka dzīvību vai veselību vai svešas lieUis, kurām ir ievērojama 
vērtība. 

(3) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos rīkojas nevērīgi vai 2.rindkopā norādītajos 
gadījumos aiz nevērības izraisa briesmas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

307.§ Sprādziena briesmu izraisīšana, lietojot kodolenerģiju 

(1) Kurš, atbrīvojot kodolenerģiju, izraisa sprādzienu, tādējādi radot briesmas 
cita cilvēka veselībai vai dzīvībai vai svešām lietām, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku ne mazāku par pieciem gadiem. 

(2) Kurš, atbrīvojot kodolenerģiju, izraisa sprādzienu un ar lo aiz nevērības 
rada briesmas cita cilvēka veselībai vai dzīvībai vai svešām lietām ar ievērojamu 
vērtību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(3) Ja persona nodarījuma rezultātā vismaz aiz nevērības nonāvē citu personu, 
sods ir 

1) l.daļā norādītajos gadījumos brīvības atņemšana uz mūžu vai brīvības 
atņemšana uz laiku, ne mazāku par desmit gadiem, 

2) 2.daļā norādītajos gadījumos brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par 
pieciem gadiem. 
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(4) Kurš 2.dalā norādītajos gadījumos rīkojas nevērīgi un aiz nevērības rada 
briesmas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas 
sodu. 

308.§ Bīstama sprādziena izdarīšana, lietojot sprāgstvielas 
(1) Kurš izdara sprādzienu nevis ar kodolenerģijas atbrīvošanu, bet citādā veidā, 

proti, ar sprāgstvielu palīdzību un tādējādi pakļauj briesmām cita cilvēka veselību 
vai dzīvību vai svešas lietas ar ievērojamu vērtību, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku ne mazāku par vienu gadu. 

(2) Ja persona sava nodarījuma rezultātā nodara smagu kaitējumu cita cilvēka 
veselībai vai kaitējumu daudzu cilvēku veselībai, sods ir brīvības atņemšana uz laiku, 
ne mazāku par diviem gadiem. 

(3) Ja persona sava nodarījuma rezultātā vismaz aiz vieglprātības nonāvē citu 
cilvēku, sods ir brīvības atņemšana uz mūžu vai brīvības atņemšana uz laiku, ne 
mazāku par desmit gadiem. 

(4) Mazāk smagos l.daļā norādītos gadījumos tiek noteikts sods brīvības 
atņemšanas veidā uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 
2.daļā norādītos gadījumos tiek noteikts sods brīvības atņemšanas veidā uz laiku 
no viena gada līdz desmit gadiem. 

(5) Kurš l.daļā noradītajos gadījumos aiz nevērības rada briesmas, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(6) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos rīkojas nevērīgi un aiz neuzmanības rada 
draudus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas 
sodu. 

309.§ Ļaunprātīgas darbības ar jonizējošiem stariem 
(1) Kurš ar nolūku nodarīt kaitējumu cita cilvēka veselībai pakļauj viņu jonizējo

šam starojumam, kas spējīgs nodarīt kaitējumu viņa veselībai, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(2) Ja persona pakļauj tādam izstarojumam nenoteiktu cilvēku skaitu, sods ir 
brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem. 

(3) Ja 1 .daļā norādītajos gadījumos persona izdarītā nodarījuma rezultātā nodara 
smagu kaitējumu cila cilvēka veselībai vai kaitējumu daudzu cilvēku veselībai, sods 
ir brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par diviem gadiem. 

(4) Ja persona ar savu nodarījumu vismaz aiz vieglprātības ir nonāvējusi citu 
cilvēku, sods ir brīvības atņemšana uz mūžu vai brīvības atņemšana uz laiku, ne 
mazāku par desmit gadiem. 

(5) Mazāk smagos l.daļā norādītos gadījumos tiek noteikts sods brīvības 
atņemšanas veidā uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 
3.daļā norādītos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz 
desmit gadiem. 

(6) 'Kurš rīkojas ar nolūku nodarīt kaitējumu derīgai svešai mantai ar ievērojamu 
vērtību, pakļaujot to jonizējošam starojumam, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu, 2Mēģinājums ir sodāms. 

310.§ Noziegumu, kas saistīti ar sprāgstvielu un radioaktīvu vielu 

izmantošanu, sagatavošana 
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1) noteiktu akciju 307.§ 1.daļas vai 309.§ 2.daļas nozīmē vai 
2) sodāmu nodarījumu 308.§ 1.daļas nozīmē, kas būtu izdarāms ar sprāgstvielu 

palīdzību, 
izgatavo kodoldegvielu vai citas radioaktīvas vielas vai nodarījuma izdarīšanai 

nepieciešamās speciālās iekārtas, iegādājas sev vai citai personai, glabā vai nodod 
citam, 1 .punktā norādītajos gadījumos, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no 
viena gada līdz septiņiem gadiem, bet 2.punktā norādītajos gadījumos sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Mazāk smagos 1.daļas 1.punktā norādītos gadījumos sods ir brīvības 
atņemšana uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

311.§ Jonizējošo staru atbrīvošana 

(1) Kurš, pārkāpjot administratīvi tiesiskos pienākumus (330.d§ 4.,5.punkts), 
1) atbrīvo jonizējošos starus vai 
2) izraisa kodoldalīšanās procesu, kas var nodarīt kaitējumu cita cilvēka dzīvībai 

vai veselībai vai svešām lietām ar ievērojamu vērtību, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) Kurš aiz nevērības, 
1) ekspluatējot iekārtu, īpaši ražošanas agregātu, izdara darbības 1 .daļas nozīmē 

tādā veidā, ka tas var nodarīt kaitējumu ārpus iekārtas pieguļošai teritorijai, vai 
2) citos l.daļā paredzētajos gadījumos rīkojas, rupji pārkāpjot administratīvi 

tiesiskus pienākumus, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

312.§ Kodoltehniskās ierīces izgatavošana, pieļaujot kļūdu 

(1) Kurš, pieļaujot kļūdu, izgatavo vai piegādā kodoltehnisku ierīci (330.d§), kas 
paredzēta tādas iekārtas būvēšanai vai ekspluatācijai, un tādējādi rada briesmas cita 
cilvēka dzīvībai vai veselībai vai svešam priekšmetam ar ievērojamu vērtību, un šīs 
briesmas ir saistītas ar kodoldalīšanās vai radioaktīvas vielas izstarošanas procesu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) Ja persona ar savu nodarījumu izraisa smagu kaitējumu cita cilvēka veselībai 

vai kaitējumu daudzu cilvēku veselībai, sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena 
gada līdz desmit gadiem. 

(4) Ja persona ar savu nodarījumu izraisa cita cilvēka nāvi, sods ir brīvības 
atņemšana uz laiku, ne mazāku par trim gadiem. 

(5) Mazāk smagos 3.daļā norādītos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku 
no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 4.daļā norādītos gadījumos 
tiek noteikts sods brīvības atņemšanas veidā uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(6) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos 
1) rada briesmas aiz nevērības, 
2) rīkojas vieglprātīgi un aiz nevērības rada briesmas, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

554 

Sevišķā daļa 

3l3.§ Ar plūdiem saistītas situācijas izraisīšana 
(1) Kurš izraisa plūdus un tādējādi apdraud cita cilvēka veselību vai dzīvību vai 

svešas lietas ar ievērojamu vērtību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena 
gada līdz desmit gadiem. 

(2) 308.§ 2.-6.daļa tiek piemērota atbilstoši. 

314.§ Masveidīgas saindēšanās briesmas 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem sodāms 

tas, kurš saindē 
1) ūdeni akās, avotos, ūdensvados vai dzeramā ūdens glabātavās vai 
2) sabiedriskai pārdošanai vai lietošanai paredzētus priekšmetus vai piejauc 

tiem veselībai kaitīgas vielas vai pārdod, piedāvā pārdošanai vai kādā citādā veidā 
laiž apgrozībā saindētus priekšmetus vai priekšmetus ar tiem pievienotajām veselībai 
kaitīgajām vielām 2.punkta izpratnē. 

(2) 308.§ 2. un 4.daļa tiek piemērota atbilstoši. 
314.a§ Aktīva nožēlošana 
(1) Tiesa pēc sava ieskata 307.§ l.daļā un 309.§ 2.daļā norādītajos gadījumos 

var mīkstināt sodu (49.§ 2.daļa), ja persona labprātīgi atsakās no nodarījuma tālākas 
izdarīšanas vai kādā veidā novērš briesmas. 

(2) Tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt šādās tiesību normās paredzēto sodu 
vai atteikties no šajās tiesību normās paredzētā soda (49.§ 2.daļa), ja persona 

1) 309.§ l.daļā vai 314.§ J.daļā norādītajos gadījumos labprātīgi atsakās no 
tālākas nodarījuma turpināšanas vai kādā veidā novērš briesmas, vai 

2) gadījumos, kas norādīti 
a) 307.§ 2.daļā, 
b) 308.§ 1. un 5.daļā, 
c) 309.§ 6.da|ā, 
d) 311.§ l.daļā, 
e) 312.§ 1. un 6.daļas 1.punktā, 
f) 313.§ un sakarā ar § 5.daļu, 
labprātīgi novērš briesmas, pirms tiek nodarīts ievērojams zaudējums. 
(3) Saskaņā ar šādiem priekšrakstiem netiek sodīts tas, kurš 
1) gadījumos, kas norādīti 
a) 307.§ 4.daļā, 
b) 308.§ 6.dajā, 
c) 311.§ 3.daļā, 
d)312.§ 6.daļas 2.punktā, 
e) 313.§ 2.daļā un sakarā ar 308.§ 6.daļu, 
labprātīgi novērš briesmas, pirms nodarīts ievērojams zaudējums, vai 
2) 310.§ norādītajos gadījumos labprātīgi atsakās no tālākas nodarījuma 

turpināšanas vai citādā veidā novērš briesmas. 
(4) Ja briesmas tiek novērstas bez personas piedalīšanās, pietiek ar viņas 

labprātīgiem un neatlaidīgiem pūliņiem, kas vērsti uz šā mērķa sasniegšanu. 
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315.§ Dzelzceļa, jūras vai gaisa transporta bīstams apdraudējums 

(1) Kurš nodara kaitējumu sliežu, gaisa dzelzceļa, jūras vai gaisa transporta 
drošībai tādējādi, ka 

1) iznīcina, bojā vai likvidē pārvadāšanas iekārtas vai līdzekļus, 
2) liek šķērš|us, 
3) padod viltus zīmes vai signālus 
un ar to pakļauj briesmām cita cilvēka veselību vai dzīvību vai svešas lietas ar 

ievērojamu vērtību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz desmit gadiem. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) Sods brīvības atņemšanas veidā uz laiku, ne mazāku par vienu gadu tiek 

noteikts tajā gadījumā, ja nodarījumu izdarījusī persona 
1) rīkojas ar nodomu 
a) izraisīt nelaimes gadījuma briesmas, 
b) izdarīt citu sodāmu nodarījumu vai slēpt to, vai 
2) ar savām darbībām nodara smagu kaitējumu cita cilvēka veselībai vai 

kaitējumu daudzu cilvēku veselībai. 
(4) Mazāk smagos l.daļā norādītos gadījumos tiek noteikts brīvības atņemšanas 

sods uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 3.daļā norādītos 
gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 

(5) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos rada briesmas aiz nevērības, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(6) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos rīkojas nevērīgi un aiz nevērības rada 
briesmas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas 
sodu. 

315.a§ Briesmu izraisīšana dzelzceļa, ūdens vai gaisa transportā 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 
sodāms tas, kurš 

1) vada sliežu transportu, gaisa vagoniņu, kuģi vai lidmašīnu, kaut arī viņš nav 
spējīgs droši vadīt transportlīdzekli sakarā ar alkoholisko dzērienu vai citu apreibi
nošu vielu lietošanu vai sakarā ar saviem psihiskiem vai fiziskiem trūkumiem, vai, 

2) būdams tāda transportlīdzekļa vadītājs vai cita persona, kura ir atbildīga par 
drošību, ar savu prettiesisko uzvedību rupji pārkāpj tiesiskos priekšrakstus, kas 
regulē sliežu transporta, gaisa vagoniņa, ūdens vai gaisa transporta drošību, tādējādi 
apdraudot cita cilvēka veselību vai dzīvību vai svešas lietas ar ievērojamu vērtību. 

(2) 1.daļas l.punktā norādītajos gadījumos mēģinājums ir sodāms. 
(3) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos 
1) izraisa briesmas aiz nevērības vai 
2) rīkojas nevērīgi un aiz nevērības izraisa briesmas, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

315.b§ Bīstama iejaukšanās ceļu satiksmē 

(1) Kurš apdraud ceļu satiksmes drošību ar to, ka viņš 
1) iznīcina, sabojā vai novāc iekārtas vai transportlīdzekļus, 
2) liek šķēršļus vai 
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3) veic citu tikpat bīstamu apdraudējumu, 
tādējādi apdraudot cita cilvēka veselību vai dzīvību vai svešas lietas ar ievērojamu 

vērtību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas 
sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) Ja personas rīcībā saskatāmi 315.§ 3.da|ā norādītie nosacījumi, sods ir brīvības 

atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem, mazāk bīstamos gadījumos 
tiek noteikta brīvības atņemšana uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(4) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos izraisa briesmas aiz nevērības, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(5) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos rīkojas nevērīgi un aiz nevērības izraisa 
briesmas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas 
sodu. 

315.c§ Ceļu kustības drošības noteikumu pārkāpšana 
(1) Kurš, piedaloties ceļu kustībā, 
1) vada transportlīdzekli, lai gan viņš 
a) sakarā ar alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu vai 
b) savu psihisko vai fizisko trūkumu dēļ nav spējīgs droši vadīt transportlīdzekli 

vai, 
2) rupji pārkāpjot kustības drošības noteikumus, 
a) neievēro cita tiesības braukt pirmajam, 
b) pieļauj apdzīšanas noteikumu pārkāpumu vai kādā citādā veidā pārkāpj 

vadīšanas noteikumus apdzīšanas laikā, 
c) pārkāpj gājēju pāreju šķērsošanas noteikumus, 
d) pārkāpj braukšanas ātrumu ceļa posmos ar samazinātu redzamību, krusto

jumos, ielās, kas robežojas ar ceļu, uz dzelzceļa pārbrauktuvēm, 

e) neievēro braukšanas pa labo pusi noteikumus ceļu posmos ar samazinātu 

ātrumu, 
f) izdara pagriezienus uz autobāņiem vai ielām autotransportam vai brauc pretējā 

virzienā vai mēģina to darīt, vai 
g) no pietiekama attāluma nepamana transportlīdzekļus, kas pienācīgā veidā 

sāk apstāties, vai stāvošus transportlīdzekļus, lai gan to prasa kustības drošība, un 
tādējādi apdraud cita cilvēka dzīvību un veselību vai svešas lietas ar ievērojamu 
vērtību, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) 1.daļas l.punktā norādītajos gadījumos mēģinājums ir sodāms. 
(3) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos 
1) izraisa briesmas aiz nevērības vai 
2) rīkojas nevērīgi un izraisa briesmas aiz nevērības, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 

315.d§ Sliežu ceļi ceļu kustībā 

Ja ceļu kustībā tiek izmantoti sliežu ceļi, piemērojami tikai ceļu kustības 
aizsardzības noteikumi (315.b un 315.c§). 
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316.§ Transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibuma stāvoklī 

(1) Kurš vada transportlīdzekli (315.-315.d§), lai ari viņš, atrodoties alkohola 
reibuma stāvoklī vai citu apreibinošu vielu iespaidā, nav spējīgs droši vadīt 
transportlīdzekli, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar 
naudas sodu, ja nodarījums nav sodāms ar 315.a vai 315.c§ paredzēto sodu. 

(2) Saskaņā ar l.daļu sodāms arī tas, kurš nodarījumu izdara aiz nevērības. 

316.a§ Laupīšanas uzbrukums transportlīdzekļa vadītājam 
(1) Kurš, izdarot laupīšanu (249. vai 250.§), zādzību ar laupīšanas pazīmēm 

(252.$) vai izspiešanu ar laupīšanas pazīmēm (255.§), apdraud transportlīdzekļa 
vadītāja vai pasažiera veselību, dzīvību vai lēmuma pieņemšanas brīvību, izmantojot 
pie tam ceļu kustības īpašus apstākļus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne 
mazāku par pieciem gadiem. 

(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada 
līdz desmit gadiem. 

(3) Ja persona sava nodarījuma rezultātā vismaz aiz vieglprātības nonāvē citu 
cilvēku, sods ir brīvības atņemšana uz mūžu vai brīvības atņemšana uz laiku, ne 
mazāku par desmit gadiem. 

316.b§ Sabiedriskiem mērķiem kalpojošu uzņēmumu darbības traucēšana 
(1) Kurš liek šķēršļus vai traucē 
1) uzņēmumu vai iekārtu, kas kalpo sabiedrības nodrošināšanai ar pasta 

pakalpojumiem vai sabiedriskiem paziņojumiem, 
2) iekārtas, kas kalpo sabiedrības nodrošināšanai ar ūdeni, apgaismojumu, 

siltumu vai enerģiju, vai vitāli svarīga uzņēmuma iedzīvotāju nodrošināšanai ar 
nepieciešamajiem resursiem vai 

3) uzņēmuma vai iekārtas, kas kalpo sabiedriskajai kārtībai vai drošībai, 
darbību tādā veidā, ka viņš iznīcina, sabojā, likvidē, izmaina vai padara par 

nederīgu ražošanai kalpojošu lietu vai liedz ražošanai paredzēto elektrisko enerģiju, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3)'īpaši smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 

mēnešiem līdz desmit gadiem. 2īpaši smags gadījums parasti ir tad, ja persona ar 
savu nodarījumu nodara kaitējumu sabiedrības nodrošināšanai ar vitāli svarīgiem 
resursiem, īpaši ar ūdeni, apgaismojumu, siltumu vai enerģiju. 

316.c§ Gaisa vai jūras satiksmes apdraudējums 

(1) 'Ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par pieciem gadiem sodāms 
tas, kurš 

1) pielieto vardarbību vai apdraud personas brīvību lēmuma pieņemšanā vai 
veic citas līdzīgas darbības, lai sagrābtu 

a) civilajā gaisa satiksmē izmantojamu gaisakuģi, kas atrodas lidojumā, vai 
b) civilajā jūras satiksmē izmantojamu jūras kuģi vai ietekmētu to vadīšanu, vai 
2) pielieto šaujamieroci vai mēģina izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku, lai 

iznīcinātu vai bojātu tādu gaisa vai jūras kuģi vai uz tā atrodošos kravu. 
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2Lidojumā esošam gaisakuģim tiek pielīdzināts gaisakuģis, kurā jau iekāpuši 
ekipāžas locekļi vai pasažieri, vai gaisakuģis, kuru vēl saskaņā ar plānu nav pametuši 
ekipāžas locekļi vai pasažieri, vai gaisakuģis, kura plānotā izkraušana vēl nav uzsākta. 

(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada 

līdz desmit gadiem. 
(3) Ja persona nodarījuma rezultātā vismaz aiz vieglprātības nonāvē citu cilvēku, 

sods ir brīvības atņemšana uz mūžu vai brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par 
desmit gadiem. 

(4) Kurš l.daļā norādītā nodarījuma izdarīšanai izgatavo, iegūst sev vai citai 
personai, glabā vai nodod citai personai šaujamieroci, sprāgstvielas vai citas vielas 
vai iekārtas, kas paredzētas sprādziena izdarīšanai vai ugunsgrēka izraisīšanai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

317.§ Iejaukšanās telekomunikācijas iekārtu darbā 
(1) Kurš traucē vai apdraud sabiedriskiem mērķiem kalpojošas telekomunikāciju 

iekārtas darbu tādējādi, ka viņš iznīcina, bojā, likvidē, izmaina vai padara par 
nederīgu lietu, kas paredzēta iekārtas darbībai, vai liedz tās darbam paredzēto 
elektrisko enerģiju, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai 

ar naudas sodu. 
(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) Kurš izdara nodarījumu aiz nevērības, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 

laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu, 
318.§ Svarīgu būvju bojāšana 
(1) Kurš sabojā vai iznīcina ūdensvadus, slūžas, dambjus, aizsprostus vai citas 

hidrotehniskās būves vai tiltus, prāmjus, ceļus vai aizsargdambjus, vai iekārtas, kas 
kalpo kalnrūpniecības uzņēmumam ūdens glabāšanai, ventilācijai vai strādnieku 
iebraukšanai un izbraukšanai un tādējādi apdraud cita cilvēka veselību vai dzīvību, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
(3) Ja persona ar savu nodarījumu izraisa smagu kaitējumu cita cilvēka veselībai 

vai kaitējumu daudzu cilvēku veselībai, viņa ir sodāma ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(4) Ja persona ar savu nodarījumu izraisa cilvēka nāvi, sods ir brīvības atņemšana 
uz laiku, ne mazāku par trim gadiem. 

(5) Mazāk smagos 3.daļā norādītajos gadījumos tiek noteikts brīvības atņem
šanas sods uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 4.daļā 
norādītajos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit 
gadiem. 

(6) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos 
1) nodara kaitējumu aiz neuzmanības vai 
2) rīkojas neuzmanīgi un aiz neuzmanības izraisa briesmas, sodāms ar brīvības 

atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 
319.§ Briesmu izraisīšana celtniecības darbu noteikumu pārkāpšanas 

rezultātā 
(1) Kurš, plānojot, vadot vai veicot celtniecības darbus vai nojaucot būves, pār

kāpj vispārpieņemtos tehnikas drošības noteikumus un tādējādi apdraud cita cilvēka 
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veselību vai dzīvību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai ar naudas sodu. 

(2) lāpāt sodāms tas, kurš sakarā ar profesionālo nodarbošanos vai amatu 
plānojot, vadot vai veicot tehnisko iekārtu uzstādīšanu celtniecības objektos vai 
tādu uzstādītu iekārtu pārveidošanu, pārkāpj vispārpieņemtos drošības tehnikas 
noteikumus, tādējādi apdraudot cita cilvēka veselību vai dzīvību. 

(3) Kurš izraisa briesmas aiz nevērības, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(4) Kurš 1. vai 2.daļā norādītajos gadījumos rīkojas nevērīgi un aiz nevērības 
izraisa briesmas, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar 
naudas sodu. 

320.§ Aktīva nožēlošana 

(1) Tiesa 3 L6.C§ 1 .daļā norādītajos gadījumos var mīkstināt sodu pēc sava ieskata 
(49.§ 2.daļa), ja persona labprātīgi atsakās no tālākas nodarījuma izdarīšanas. 

(2) Tiesa pēc sava ieskata var mīkstināt par tālāk minētajiem nodarījumiem 
paredzēto sodu (49.§ 2.daļa) vai atteikties no soda saskaņā ar šiem priekšrakstiem, 
ja persona gadījumos, kas norādīti 

1) 315.§ l.daļā, 3.daļas 1.punktā vai 5.daļā, 

2) 315.b§ 1., 3. vai 4.daļā, 3.daļā sakarā ar 31S.fi 3.daļas 1.punktu, 
3) 318.§ l.daļā vai 6.daļas 1.punktā, 
4)3J9.§ l.-3.daļā. 

labprātīgi novērš briesmas, pirms iestājies ievērojams kaitējums. 
(3) Saskaņā ar šādiem priekšrakstiem nav sodāms tas, kurš 
1) gadījumos, kas norādīti 
a) 315.§ 6.daļā, 
b) 315,§ 5.daļā. 
c) 318.§ 6.daļas2.punktā, 
d) 319.§ 4.daļā, 

labprātīgi novērš briesmas, pirms iestājies ievērojams kaitējums, vai 
2) 316.§ 4.daļā norādītajos gadījumos labprātīgi atsakās no tālākas nodarījuma 

izdarīšanas vai kādā citādā veidā novērš briesmas. 

(4) Ja briesmas vai nodarījuma rezultāts tiek novērsts bez nodarījumu izdarījušās 
personas piedalīšanas, pietiek ar viņas labprātīgām un neatlaidīgām pūlēm šāda 
mērķa sasniegšanai. 

321.§ Uzraudzība pār notiesātā uzvedību 

306.-306.cun 307.§ l.-3.da|ā, 308.§ l.-3.daļā, 309.§ l.-4.da|ā, 310.§ l.daļā un 
316.§ l.daļas 2.punktā norādītajos gadījumos tiesa var taisīt lēmumu par uzraudzības 
noteikšanu pār notiesātā uzvedību (68.§ l.daļā). 

322.§ Izņemšana 

Ja izdarīts 306.-306.c, 307.-314. vai 3l6.c§ norādītais sodāmais nodarījums, var tikt izņemti 

1) nodarījuma rezultātā iegūtie vai tā izdarīšanai vai sagatavošanai izmantotie, 
vai tā izdarīšanai paredzētie priekšmeti un 

2) priekšmeti, kas saistīti ar 310.-312, 314 un 316.c§ norādītajiem sodāmajiem nodarījumiem. 
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323.§ (Izslēgts) 

323.a§ Pilnīgs apreibums 
(1) Kurš tīši vai aiz nevērības apreibina sevi ar alkoholiskiem dzērieniem vai 

citām apreibinošām vielām, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem 
gadiem vai ar naudas sodu, ja viņš tādā stāvoklī izdarījis prettiesisku nodarījumu 
un nevar tik sodīts par tā izdarīšanu, tā kā sakarā ar reibumu rīkojies bez vainas vai 
ja to nevar izslēgt. 

(2) Sods saskaņā ar šo normu nevar būt smagāks nekā sods, kāds paredzēts par 

nodarījumu, kas izdarīts reibuma stāvoklī. 

(3) Nodarījums tiek vajāts tikai saskaņā ar cietušā iesniegumu, pamatojoties uz 
kriminālvajāšanas atļauju vai kriminālvajāšanas pieprasījumu, ja nodarījums, kas 
izdarīts reibuma stāvoklī, varētu tikt vajāts tikai saskaņā ar cietušā iesniegumu, uz 
kriminālvajāšanas atļaujas vai pieprasījuma pamata. 

323.b§ Alkoholiķu ārstēšanas apdraudēšana 
Kurš citai personai, kas uz oficiāla rīkojuma pamata vai ar viņas piekrišanu 

ievietota speciālā iestādē ārstēšanai no alkoholisma vai narkomānijas, bez iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas atļaujas apzināti piešķir vai nodod alkoholiskos 
dzērienus vai citas apreibinošas vielas vai pamudina šo personu lietot tādas vielas, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

323.c§ Palīdzības nesniegšana 

Kurš nesniedz palīdzību nelaimes gadījumos, vispārējo briesmu vai posta 

stāvoklī, kaut arī tādas palīdzības sniegšana bija nepieciešama un varēja tikt sniegta 

tajos apstākļos bez nopietnām briesmām sev, un tās sniegšana nepārkāpj citu svarīgu 

pienākumu izpildīšanu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam 

vai ar naudas sodu. 
Divdesmit devītā sadaļa 

Sodāmi nodarījumi pret apkārtējo vidi 
324.§ Ūdenstilpes piesārņošana 

(1) Kurš prettiesiski piesārņo ūdenstilpni vai kādā citādā veidā izmaina tās 

kvalitāti, nodarot tai kaitējumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem 

gadiem vai ar naudas sodu, 
(2) Mēģinājums ir sodāms. 

(3) Ja persona rīkojas nevērīgi, sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz trim 

gadiem vai naudas sods. 
324.a§ Augsnes piesārņošana 

(1) Kurš, pārkāpjot administratīvi tiesiskos pienākumus, iestrādā augsnē vielas, 

pieļauj to iekļūšanu augsnē vai to izmešanu 

1) veidā, kas var kaitēt cita cilvēka veselībai, dzīvniekiem, augiem vai citiem 

priekšmetiem ar ievērojamu vērtību, vai ūdenstilpnēm, vai 

2) ievērojamā apjomā piesārņo vai citādi nelabvēlīgi izmaina to, 

sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu, 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 
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(3) Ja persona rīkojas nevērīgi, sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz trim 
gadiem vai naudas sods. 

325.§ Gaisa piesārņošana 

(1) Kurš, ekspluatējot būvi, it īpaši ražošanas agregātus vai mašīnas, neizpildot 
administratīvi tiesiskus pienākumus, izmaina tā gaisa sastāvu, ka šīs izmaiņas var 
nodarīt kaitējumu cita cilvēka veselībai, dzīvniekiem, augiem vai citiem priekš
metiem ar ievērojamu vērtību, kas atrodas ārpus šīs būves teritorijas, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Kurš, ekspluatējot būvi, it īpaši ražošanas agregātu vai mašīnu, rupji pārkāpjot 
administratīvi tiesiskus priekšrakstus, izmet gaisā ārpus uzņēmuma teritorijas 
kaitīgas vielas ievērojamā apjomā, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(3) Ja persona izdara tādas darbības aiz nevērības, sods ir brīvības atņemšana 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai naudas sods. 

(4) Kaitīgas vielas 2.daļas nozīmē ir vielas, kas var 
1) kaitēt cita cilvēka veselībai, dzīvniekiem, augiem un citām lietām ar ievēroja

mu vērtību vai 

2) uz ilgu laiku piesārņot ūdens avotus, gaisu vai augsni vai uz ilgu laiku 
nelabvēlīgi izmainīt tos. 

(5) 1.-3.daļa netiek piemērota attiecībā uz automobiļu, gaisa vai jūras transportu. 

325.a$ Trokšņu un satricinājumu izraisīšana un jonizējošā starojuma 
atbrīvošana 

(1) Kurš, ekspluatējot būvi, it īpaši ražošanas agregātu un mašīnu, pārkāpjot 
administratīvi tiesiskus pienākumus, izraisa troksni, kas ārpus iekārtas esošajā 
teritorijā var kaitēt cita cilvēka veselībai, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Kurš, ekspluatējot būvi, it īpaši ražošanas agregātu vai mašīnu, pārkāpjot 
administratīvi tiesiskus pienākumus, kas kalpo aizsardzībai pret troksni, satricinā
jumiem un nejonizētu starojumu, apdraud cita cilvēka veselību, viņam nepiederošus 
dzīvniekus vai svešas lietas ar ievērojamu vērtību, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(3) Ja persona izdara tādas darbības aiz nevērības, sods ir 
1) l.daļā norādītajos gadījumos brīvības atņemšana uz liku līdz diviem gadiem 

vai naudas sods, 
2) 2.daļā norādītajos gadījumos brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem 

vai naudas sods. 

(4) 1.-3.daļa netiek piemērota attiecībā uz automobiļu, sliežu, gaisa un ūdens 
transportu. 

326.§ Neatļauta rīcība ar bīstamiem priekšmetiem 

(1) Kurš prettiesiski apstrādā, uzkrāj, glabā, izmet vai kādā citādā veidā, būtiski 
atkāpjoties no priekšrakstiem vai pieļaujamā procesa, vai ārpus tam paredzētās 
iekārtas atbrīvojas no atkritumiem, kas 

1) var saturēt indes vai bīstamu slimību ierosinātājus, kuri var tikt pārnesti uz 
cilvēkiem vai dzīvniekiem, 
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2) var izraisīt cilvēkam onkoloģiskas saslimšanas, nelabvēlīgi Ietekmi I 

grūtniecības norisi vai izraisīt iedzimtas izmaiņas, 
3) ir sprādzienbīstami, viegli uzliesmojoši vai zināmā mērā radioaktīvi, vai 
4) pēc sava veida, īpašībām vai daudzuma var 

a) uz ilgu laiku piesārņot ūdens avotu, gaisu vai augsni vai kādā citādā veida 

nelabvēlīgi izmainīt tos vai 
b) apdraudēt dzīvnieku vai augu kvantitatīvo sastāvu, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Tāpat sodāms tas, kurš, pārkāpjot aizliegumu, vai bez attiecīgās atļaujas 

1.daļas nozīmē ieved atkritumus šā likuma darbības teritorijā vai transportē caur 
to. 

(3) Kurš, pārkāpjot administratīvi tiesiskus pienākumus, nenodod radioaktīvos 

atkritumus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas 

sodu. 
(4) 1. un 2.daļā norādītajos gadījumos mēģinājums ir sodāms. 
(5) Ja persona izdara nodarījumu aiz nevērības, sods ir 
1) 1. un 2.daļā norādītajos gadījumos brīvības atņemšana uz laiku līdz trim 

gadiem vai naudas sods, 
2) 3.daļā norādītajos gadījumos brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem 

vai naudas sods. 
(6) Nodarījums nav sodāms tajā gadījumā, ja nelielā atkritumu daudzuma dēļ 

tiek izslēgta acīmredzama kaitīga iedarbība uz apkārtējo vidi, īpaši uz cilvēkiem, 
ūdens avotiem, gaisu, augsni, derīgiem dzīvniekiem vai derīgiem augiem. 

327.§ Nelikumīga būvju ekspluatācija 
(1) Kurš bez nepieciešamās atļaujas vai, neskatoties uz aizliegumu, kuru 

nepieciešams ievērot, 
1) ekspluatē kodoltehnisku iekārtu, tur ekspluatācijai gatavu vai nedarbojošos 

kodoltehnisku iekārtu, vai pilnībā vai daļēji demontē to vai būtiski izmaina tādu 
iekārtu vai tās ekspluatāciju, vai 

2) būtiski pats izmaina ražošanas agregātu, kurā tiek izmantoti kodoltehniskie 

materiāli, vai tā atrašanos, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu sodāms 

tas, kurš ekspluatē 
1) iekārtu, kuras ekspluatācijai nepieciešama atļauja, vai citu iekārtu Federālā 

likuma par apkārtējās vides aizsardzību no kaitīgas ietekmes nozīmē, 
2) cauruļvadu, kura ekspluatēšanai nepieciešama attiecīgā atļauja vai paziņo

jums, transportē vielas, kuras Likuma par ūdens režīma regulēšanu nozīmē var 
apdraudēt ūdens avotus, vai 

3) iekārtas atkritumu utilizēšanai Likuma par atkritumu likvidēšanu nozīmē 
bez attiecīgajā likumā prasītās atļaujas vai plāna iesniegšanas vai, pārkāpjot 
attiecīgajā likumā noteikto aizliegumu, kas ir jāievēro. 

(3) Ja persona izdara nodarījumu aiz neuzmanības, sods ir 
1) 1. un 2.daļā norādītajos gadījumos brīvības atņemšana uz laiku līdz trim 

gadiem vai naudas sods, 
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2) 3.daļā norādītajos gadījumos brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem 
vai naudas sods. 

328.§ Nelikumīga rīcība ar radioaktīvām vielām, citām bīstamām vielām un 
resursiem 

(1) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu sodāms 
tas, kurš glabā, transportē, apstrādā, pārstrādā vai pielieto citādā veidā, ieved vai 
izved 

1) bez vajadzīgās atļaujas vai, pārkāpjot aizliegumu, kas jāievēro, kodoldcgvielu 
vai, 

2) rupji pārkāpjot pienākumus, bez vajadzīgās atļaujas vai pārkāpjot noteikto 
aizliegumu, citas radioaktīvas vielas, kuras pēc sava veida, īpašībām vai daudzuma 
jonizējoša izstarojuma rezultātā var nonāvēt citu cilvēku vai nodarīt smagu kaitējumu 
viņa veselībai. 

(2) "lāpāt sodāms tas, kurš 
1) nesavlaicīgi piegādā kodoldegvielas atkritumus, kuri viņam bija jāpiegādā 

saskaņā ar Likumu par radioaktīvām vielām, 
2) nodod kodoldcgvielu vai 1.daļas 2.punktā norādītās vielas personai, kura 

nav pilnvarota, vai darbojas kā starpnieks pie nodošanas šādai personai, 
3) izraisa kodolsprādzienu vai 
4) pamudina citu personu izdarīt 3.punktā norādīto darbību vai atbalsta tādas 

darbības izdarīšanu. 
(3) Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu 

sodāms tas, kurš, rupji pārkāpjot administratīvi tiesiskos pienākumus, 
1) ekspluatējot iekārtas, īpaši ražošanas agregātus vai mašīnas, glabā, apstrādā, 

pārstrādā vai pielieto citādā veidā radioaktīvas vielas vai Likumā par ķīmiskajām 
vielām norādītās bīstamās vielas vai 

2) pārvadā, pārsūta, iesaiņo vai izsaiņo, izkrauj vai iekrauj, pieņem vai nodod 
citai personai bīstamus resursus un tādējādi apdraud cita cilvēka veselību, viņam 
nepiederošus dzīvniekus vai svešas lietas ar nozīmīgu vērtību. 

(4) Mēģinājums ir sodāms. 
(5) Ja persona izdara nodarījumu aiz neuzmanības, sods ir brīvības atņemšana 

uz laiku līdz trim gadiem vai naudas sods. 

(6) 4. un 5.daļa tiek piemērota 2.daļas 4.punktā norādītajiem gadījumiem. 

329.§ Aizsargājamās teritorijas apdraudēšana 
(1) 'Kurš, neievērojot uz Federālā likuma par apkārtējās vides aizsardzību 

pamata izdotos priekšrakstus, ekspluatē iekārtas teritorijā, kurai nepieciešama īpaša 
aizsardzība no kaitīgas iedarbības uz apkārtējo vidi, tostarp no gaisa piesārņošanas, 
vai teritorijā, kurā bezvēja laikā iespējama liela kaitīgo vielu uzkrāšanās, kā rezultātā 
tiek piesārņots gaiss, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 
naudas sodu. 2Tapat sodāms tas, kurš tādas teritorijā iekšienē ekspluatē iekārtu, 
pārkāpjot priekšrakstu, kas jāievēro un kas ir izdots uz l.daļā norādīto tiesību normu 
pamata. M. un 2.teikums neliek piemērots attiecībā uz automobiļu, sliežu, gaisa vai 
ūdens transportu. 

(2)'Kurš, pārkāpjot ūdens vai ārstniecības avota aizsardzībai izdoto tiesisko 
priekšrakstu vai neievērojot aizliegumu, 
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1) ekspluatē ražošanas iekārtas, izmantojot vielas, kas apdraud ūdens resursus, 
2) ekspluatē cauruļvadus vielu transportēšanai, kuras apdraud ūdens resursus, 

vai transportē tādas vielas, vai 
3) rūpala uzņēmuma rajonā iegūst granti, smiltis, mālus vai citas cielas vielas, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

^Ražošanas iekārtas 1.teikuma nozīmē ir ari iekārtas uzņēmumos, kas apmierina 
sabiedriskās vajadzības. 

(3) Kurš, pārkāpjot tiesisko priekšrakstu vai noteikto aizliegumu, kas izdots 
rezervāta, teritorijas, kas uz laiku tiek aizsargāta kā rezervāts, vai nacionālā parka 
aizsardzībai, 

1) izstrādā vai iegūst dabas bagātības vai citas augsnes sastāvdaļas, 
2) veido karjerus vai uzbērumus, 
3) rada, izmaina vai likvidē ūdenstilpes, 
4) nosusina muklājus, purvus, staignājus vai citas mitras vietas, 
5) iznīcina mežu, 
6) nogalina, izķer saskaņā ar Federālo likumu par dabas aizsardzību 

aizsargājamos dzīvniekus, vajā tos vai pilnībā vai daļēji iznīcina to apmešanās vietas, 
7) iznīcina vai bojā saskaņā ar Federālo likumu par dabas aizsardzību īpaši 

aizsargājamos augus vai 
8) būvē ēkas un tādējādi nodara ievērojamu kaitējumu apkārtējās vides 

aizsardzībai, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 
(4) Ja persona izdara nodarījumu aiz neuzmanības, sods ir 

1) 1. un 2.daļā norādītajos gadījumos brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem 

gadiem vai naudas sods, 

2) 3.daļā norādītajos gadījumos brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem 

vai naudas sods. 

330.§ Sodāma nodarījuma pret apkārtējo vidi īpaši smags gadījums 
(1) 'īpaši smagos gadījumos 324.-329.§ norādītais tīšais nodarījums sodāms ar 

brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem. īpaš i smags 
gadījums parasti ir tad, ja persona 

1) nodara kaitējumu ūdenstilpēm, augsnei vai aizsargājamai teritorijai 329.§ 
3.daļas nozīmē tādā veidā, ka nodarītais kaitējums nevar tikt novērsts, vai tā 
novēršana prasa pārmērīgas izmaksas vai ilgu laiku, 

2) nodara kaitējumu sabiedriskajai nodrošināšanai ar ūdeni, 
3) uz ilgu laiku nodara kaitējumu izmirstošu dzīvnieku vai augu eksistencei. 
4) rīkojas aiz mantkārīgām tieksmēm. 
(2) Kurš, tīši izdarot 324.-329.§ norādīto nodarījumu, 
1) rada citam cilvēkam nāves briesmas vai draudus nodarīt smagu kaitējumu 

viņa veselībai vai kaitējumu daudzu cilvēku veselībai, vai 
2) nonāvē citu cilvēku, 
1.punktā norādītajos gadījumos sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena 

gada līdz desmit gadiem, 2.punktā norādītajos gadījumos sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem, ja nodarījums nav sodāms saskaņā 
ar330.a§ l.-3.daļu. 
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(3) Mazāk smagos 2.daļas l.punktā norādītajos gadījumos tiek noteikts sods 
brīvības atņemšanas veidā uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk 
smagos 2.daļas 2.punktā norādītajos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku 
no viena gada līdz desmit gadiem. 

330.a§ Nopietnu briesmu radīšana indes izmešanas rezultātā 

(1) Kurš izplata vai atbrīvo vielas, kas satur indes vai var tās veidot, un tādējādi 
izraisa cita cilvēka nonāvēšanas briesmas vai briesmas nodarīt smagu kaitējumu 
cita cilvēka veselībai vai kaitējumu daudzu cilvēku veselībai, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(2) Ja persona nodarījuma izdarīšanas rezultātā nonāvē citu personu, sods ir 
brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par trim gadiem. 

(3) Mazāk smagos l.daļā norādītajos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz 
laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem, mazāk smagos 2.daļā norādītajos 
gadījumos brīvības atņemšana uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 

(4) Kurš l.daļā norādītajos gadījumos rada briesmas aiz nevērības, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(5) Kurš 1 .daļā norādītajos gadījumos rīkojas vieglprātīgi un aiz nevērības nodara 
kaitējumu, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas 
sodu. 

330.b§ Aktīva nožēlošana 

(1) 'Tiesa 352.a§ 2.daļā, 326.§ 1 .-3.daļā, 32S.§ l.-3.daļā un 330.a§L, 3. un 4.daļā 
norādītajos gadījumos var pēc sava ieskata mīkstināt sodu (49.§2.daļa) vai saskaņā 
ar šo priekšrakstu atbrīvot no soda, ja persona labprātīgi novērš briesmas vai novērš 
viņas izraisīto situāciju, pirms ticis nodarīts ievērojams kaitējums. 2Ja ir šie paši 
nosacījumi, persona netiek sodīta saskaņā ar 325.§ 3.daļas 2.punktu, 326.§ 5.dalu, 
328.§ 5.daļu un 330.a§ 5.daļu. 

(2) Ja briesmas vai prettiesisko darbību rezultātā radītā situācija novērsta bez 
to izraisījušās personas piedalīšanās, pietiek ar viņas labprātīgām un neatlaidīgām 
pūlēm sasniegt šo mērķi. 

330.c§ Izņemšana 

'Ja izdarīts 326.§, 327.§ 1. vai 2.daļā, 32S.§. 329.§ 1., 2. vai 3.daļā, pēdējā sakarā 
ar 4.daļu, norādītais sodāmais nodarījums, var tikt izņemti 

1) priekšmeti, kas iegūti nodarījuma izdarīšanas rezultātā, vai kuri tika izmantoti 
vai bija paredzēti tā izdarīšanai, un 

2) priekšmeti, kas attiecas uz nodarījumu. 
274.a§ ir piemērojams. 

330.d§ Jēdzienu skaidrojums 

Šīs sadaļas nozīmē 
1) ūdens avots - ūdens avots virszemē, gruntsūdeņi un jūra, 
2) kodoltehniskā iekārta - iekārta kodoldegvielas ražošanai vai apstrādei, vai 

skaldīšanai, vai apstarotas kodoldegvielas likvidēšanai, 
3) bīstama viela - viela, kura par tādu atzīta Likuma par bīstamu vielu pārvadā

šanu un uz šā Likuma pamatota normatīva akta nozīmē, kā arī tiesisku priekšrakstu 
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par bīstamu vielu starptautiskiem pārvadājumiem attiecīgajā piemērošanas jomā 

nozīmē, 
4) administratīvi tiesisks pienākums - pienākums, kas izriet no 
a) tiesiska priekšraksta, 
b) tiesas lēmuma, 
c) administratīva akta, kas ir jāizpilda, vai 
d) pienākuma, kas ir jāizpilda, vai 
e) publiski tiesiska līguma, ja šāds pienākums varēja tikt uzlikts arī ar administra

tīvu aktu, un ja tas kalpo apkārtējās vides, it īpaši cilvēku, dzīvnieku vai augu, ūdens, 
gaisa vai augsnes aizsardzībai no apdraudējuma vai kaitīgas iedarbības, 

5) darbības - darbības bez atļaujas, apstiprināšanas plānā vai kādas citādas 
atļaujas, kā arī darbības, kas saistītas ar draudiem, uzpirkšanu vai ar noziedzīgu 
vienošanos, atļaujas vai ietveršanas plānā iegūšanu ar viltu, izmantojot nepareizas 
vai nepilnas ziņas. 

Trīsdesmitā sadaļa 

Sodāmi nodarījumi d ienestā 

331.§ Labuma saņemšana 
(1) Amatpersona vai publiskā dienesta pildīšanai speciāli pilnvarota persona, 

kura par dienesta pienākumu pildīšanu pieprasa sev vai trešajai personai labumu, 
vienojas par tā pieņemšanu vai pieņem to, sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku 
līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) 'Tiesnesis vai šķīrējtiesnesis, kurš kā atlīdzību pieprasa labumu sev vai trešajai 
personai, vienojas par tā pieņemšanu vai pieņem to par to, ka viņš veicis vai veiks 
nākotnē noteiktu dienesta darbību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 
pieciem gadiem vai ar naudas sodu. '-Mēģinājums ir sodāms. 

(3) Nodarījums saskaņā ar l.daļu nav sodāms, ja persona vienojas pieņemt vai 
pieņem labumu, ko viņa pati nav pieprasījusi, un kompetenta institūcija savu pilnvaru 
ietvaros iepriekš atļāvusi saņemt labumu, vai persona nekavējoties ziņo šai 
institūcijai, kas sankcionē labuma pieņemšanu. 

332.§ Kukuļņemšana 
(1) 'Amatpersona vai publiskā dienesta veikšanai speciāli pilnvarota persona, 

kura pieprasa labumu sev vai trešajai personai, vienojas par tā pieņemšanu vai 
pieņem to kā atlīdzību par to, ka viņa veikusi vai veiktu nākotnē dienesta darbību 
un ar to pārkāpusi vai pārkāptu savus dienesta pienākumus, sodāma ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2Mazāk smagos 
gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai naudas sods. 
3Mēģinājums ir sodāms. 

(2) 'Tiesnesis vai šķīrējtiesnesis, kurš pieprasa labumu sev vai trešajai personai, 
vienojas par tā pieņemšanu vai pieņem to kā atlīdzību par to, ka veicis vai nākotnē 
veiktu kādu tiesneša darbību un tādējādi pārkāpis vai pārkāptu savus tiesneša pienā
kumus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem. 
2Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem mēnešiem 
līdz pieciem gadiem. 
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(3) Ja persona pieprasa labumu, vienojas par tā pieņemšanu vai pieņem to kā 
atlīdzību par noteikta nodarījuma izdarīšanu nākotnē, 1. un 2.daļa piemērojama 
jau tad, ja izdarītājs izsaka gatavību 

1) izdarot darbību, pārkāpt savus pienākumus vai 
2) ja darbība ir atkarīga no viņa ieskata labuma saņemšanas gadījumā mainīt 

savu viedokli. 

333.§ Labuma došana 

(1) Kurš amatpersonai, publisko pienākumu pildīšanai speciāli pilnvarotai 
personai vai bundesvēra karavīram piedāvā, sola vai nodod labumu viņai pašai vai 
trešajai personai par dienesta pienākumu izpildīšanu, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Kurš tiesnesim vai šķīrējtiesnesim piedāvā, sola vai nodod labumu viņam 
pašam vai trešajai personai kā atlīdzību par to, ka viņš veicis vai veiktu nākotnē 
noteiktu tiesas darbību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem 
vai ar naudas sodu. 

(3) Nodarījums nav sodāms saskaņā ar l.daļu, ja kompetenta institūcija savu 
pilnvaru ietvaros jau iepriekš atļāvusi šai personai pieņemt labumu vai sankcionējusi 
tā pieņemšanu uz personas, kura saņēmusi labumu, nekavējoša iesnieguma pamata. 

334.§ Kukuļdošana 

(l)'Kurš piedāvā labumu amatpersonai, publiskā dienesta pildīšanai speciāli 
pilnvarotai personai vai bundesvēra karavīram vai trešajai personai, apsola to vai 
nodod kā atlīdzību par to, ka viņa veikusi vai veiktu nākotnē dienesta darbību un ar 
to pārkāpusi vai pārkāptu dienesta pienākumus, sodāms ar brīvības atņemšanu uz 
laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2Mazāk smagos gadījumos sods ir 
brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai naudas sods. 

(2) 'Kurš tiesnesim vai šķīrējtiesnesim piedāvā, apsola vai nodod labumu viņam 
vai trešajai personai kā atlīdzību par to, ka tiesnesis vai šķīrējtiesnesis tiesas darbību 

1) veicis un ar to pārkāpis tiesneša pienākumus vai 
2) veiktu nākotnē un ar to pārkāptu savus tiesneša pienākumus, 
1.punktā norādītajos gadījumos sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim 

mēnešiem līdz pieciem gadiem, 2.punktā norādītajos gadījumos sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2Mēģinājums ir 
sodāms. 

(3) Ja persona piedāvā, sola vai dod labumu kā atlīdzību par turpmāko darbību, 
I. un 2.daļa piemērojama arī tad, ja viņa cenšas pamudināt citu personu, lai tā 

1) izdarot darbību, pārkāptu savus pienākumus vai 
2) ja darbība ir atkarīga no viņas ieskata, noteiktu savu ieskatu saņemtā labuma 

ietekmē. 

335.§ īpaši smagi kukuļņemšanas un kukuļdošanas gadījumi 
(1) īpaši smagos gadījumos 
1) nodarījums, kas paredzēts 
a) 332.§ 1.daļas l.teikumā, arī sakarā ar 3.daļu un 
b) 334.§ 1.daļas l.teikumā, un 2.daļā, attiecīgi sakarā ar 3.daļu, sodāms ar brīvības 

atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem un 
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mazāku par diviem gadiem. 
(2) īpaši smags gadījums 1.daļas nozīmē parasti ir tad, ja 
1) nodarījums saistīts ar labumu lielā apmērā, 
2) persona pastāvīgi saņem labumu, ko viņa pieprasījusi kā atlīdzību par to, ka 

nākotnē izdarīs dienesta darbību, vai 
3) nodarījumu izdarījusī persona rīkojas nodarbošanās veidā vai kā tādas bandas 

locekle, kas organizēta pastāvīgai tādu nodarījumu izdarīšanai. 
336.S Dienesta darbības neizdarīšana 
Dienesta vai tiesneša darbības izdarīšanai 331.-335.§ nozīmē tiek pielīdzināta 

darbību neizdarīšana. 

337.§ Atlīdzība šķīrējtiesnesim 
Atlīdzība šķīrējtiesnesim atzīstama par labumu 331.-335.§ nozīmē tikai tad, ja 

šķīrējtiesnesis pieprasa to vienai pusei, slepus no otras puses vienojas par labuma 
pieņemšanu vai pieņem to, un ja viena puse, slepus no otras, piedāvā, sola vai nodod 
viņam labumu. 

338.§ Mantiskais naudas sods un paplašinātā konfiskācija 
(1) 332.§ norādītajos gadījumos un sakarā ar 336.-337.§ piemērojams 73.d§, ja 

persona rīkojas nodarbošanās veidā vai kā tādas bandas locekle, kas organizēta 
pastāvīgai tādu nodarījumu izdarīšanai. 

(2) '334.§ norādītajos gadījumos un sakarā ar 226.-337.§ ir piemērojams 43.a, 
73.d§ piemērojams tad, ja persona darbojas kā tādas bandas locekle, kas organizēta 
pastāvīgai tādu nodarījumu izdarīšanai, 273.d§ piemērojams arī tad, ja personas 
rīcībai ir nodarbošanās raksturs. 

339.§ Nelikumīga sprieduma vai lēmuma taisīšana 
Tiesnesis, cita amatpersona vai šķīrējtiesnesis, kuri, vadot lietas izskatīšanu vai 

pieņemot lēmumu lietā, pārkāpj likumu vienas puses labā vai kaitējot tai, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem. 

340.§ Miesas bojājumu nodarīšana dienesta pienākumu pildīšanas laikā 
(l)'Amatpersona, kura dienesta pildīšanas laikā vai sakarā ar dienestu nodara 

miesas bojājumus vai pieļauj to nodarīšanu, sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku 
no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības 
atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai naudas sods. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

(3) 224.-229.§ piemērojams arī l.daļas l.teikumā norādītajiem nodarījumiem. 

341. un342.§ (Izslēgts) 

343.§ Piespiešana dot liecības 
(1) Kurš, būdams amatpersona, kura nozīmēta piedalīties 

1) kriminālprocesā, tiesvedībā līdzekļa piemērošanai sakarā ar administratīvo 

aizturēšanu, 
2) lietvedībā naudas zaudējuma atlīdzināšanai vai 
3) disciplināro līdzekļu nozīmēšanas procesā vai goda tiesā vai disciplinārā tiesā, 

569 

IX I I I I I I I I J A J A J_U I 



VACUAS FEDERATIVAS REPUBLIKAS KRIMINĀLKODEKSS 

nodara citai personai miesas bojājumus, pielieto pret viņu citādu vardarbību, 
draud pielietot vardarbību vai moka viņu morāli, lai piespiestu viņu sniegt liecības 
procesā vai paziņot kaut ko, vai nedarīt to, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku 
no viena gada līdz desmit gadiem. 

(2) Mazāk smagos gadījumos sods ir brīvības atņemšana uz laiku no sešiem 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

344.§ Nevainīgā vajāšana 

(1) 'Kurš, būdams amatpersona, kas nozīmēta piedalīties kriminālprocesā, 
izņemot piedalīšanos lietvedībā ar brīvības atņemšanu nesaistītu labošanas un 
drošības līdzekļu piemērošanai ( l l . § 1.daļas 8.punkts), iepriekš nodomāti vai 
apzināti pakļauj kriminālvajāšanai nevainīgu vai citu personu, kura saskaņā ar likumu 
vispār nevar tikt pakļauta kriminālvajāšanai, vai vada lādu kriminālvajāšanu, sodāms 
ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem, mazāk smagos 
gadījumos - ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 
21 .teikums tā nozīmē attiecināms uz amatpersonu, kura nozīmēta piedalīties 
lietvedībā par līdzekļu piemērošanu saistībā ar administratīvo aizturēšanu. 

(2) 'Kurš, būdams amatpersona, kas nozīmēta piedalīties lietvedībā par līdzekļu 
piemērošanu, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu (11.§ l.daļas 8.punkts), iepriekš 
nodomāti vai apzināti pakļauj kriminālvajāšanai kādu personu, kura saskaņā ar 
likumu nevar tikt kriminālvajāta, vai virza uz tādu kriminālvajāšanu, sodāms ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2Lteikums tā 
nozīmē attiecināms uz amatpersonu, kura nozīmēta piedalīties 

1) ar naudas sodu saistītā procesā vai 
2) disciplinārā, tiesas procesā, goda tiesā vai tiesas procesā profesijas ietvaros. 

'Mēģinājums ir sodāms. 

345.§ Sprieduma izpildīšana nevainīgajam 

(1) Kurš, būdams amatpersona, kura nozīmēta piedalīties brīvības atņemšanas 
soda vai labošanas un drošības līdzekļa, kas saistīts ar izolāciju vai administratīvo 
aizturēšanu, izpildīšanas lietvedībā, izpilda tādu sodu vai līdzekli vai aizturēšanu, 
kaut arī šie līdzekli saskaņā ar likumu nav izpildāmi, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem, mazāk smagos gadījumos tiek noteikta 
brīvības atņemšana uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Ja persona izdara nodarījumu aiz vieglprātības, sods ir brīvības atņemšana 
uz laiku līdz vienam gadam vai naudas sods. 

(3) 'Kurš, būdams amatpersona, kas nozīmēta piedalīties soda vai līdzekļa (11.§ 
l.daļas 8.punkts) izpildīšanā, izņemot 1 .daļā minētos gadījumus, izpilda sodu vai 
attiecīgo līdzekli, kaut arī tic saskaņā ar likumu nav jāizpilda, sodāms ar brīvības 
atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem gadiem. 2Tāpat sodāms tas, 
kurš, būdams amatpersona, nozīmēts piedalīties, lai izpildītu 

1) nepilngadīgā arestēšanu, 
2) naudas sodu vai papildu sekas sakarā ar administratīvu sabiedriskās kārtības 

pārkāpšanu vai 
3) naudas sodu vai aizturēšanu sakarā ar sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, vai 
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4) disciplināru līdzekli vai līdzekli, kas piemērots profi niļiiH li i nrn li ļjoil i 

tiesā, un izpilda šo līdzekli, kaut arī saskaņā ar likumu tas liuv izpildāms 'Mfî lnOjUlTI 

ir sodāms. 

346.-347.§ (Izslēgts) 

348.§ Viltoti oficiāli apliecinājumi 
(1) Amatpersona, kura, būdama nozīmēta publisko dokumentu noformēšanai, 

savas kompetences ietvaros nepatiesi apliecina kā faktu vai ieraksta viltotas ziņas 
publiskos reģistros, grāmatās vai datos vai uzrāda tās, sodāma ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu. 

(2) Mēģinājums ir sodāms. 

349.-351.§ (Izslēgts) 

352.§ Nelikumīga nodevu iekasēšana 
(1) Amatpersona, advokāts vai cits pilnvarotais, kuram ir tiesības iekasēt 

samaksu par savu dienesta pienākumu pildīšanu savā labā, ja viņš saņem samaksu 
vai atlīdzību, kaut arī zina, ka šai personai tā vispār nav jāmaksā vai jāmaksā daudz 
mazāka summa, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar 

naudas sodu. 
(2) Mēģinājums ir sodāms. 
353.§ Nelikumīga neparedzētu nodevu iekasēšana, maksājuma samazināšana 

(1) Amatpersona, kurai ir tiesības iekasēt nodokļus, nodevas vai citas iemaksas 
publiskajā kasē, ja viņa iekasē iemaksas, zinot, ka personai, kura tās izdara, vispār 
nav jāmaksā vai jāmaksā daudz mazāka summa, un prettiesiski iekasēto summu 
pilnībā vai daļēji neiemaksā kasē, sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim 
mēnešiem līdz pieciem gadiem. 

(2) Tāpat sodāms tas, kurš, būdams amatpersona, veicot naudas līdzekļu dienesta 
izmaksas vai naturālās izmaksas, izdara prettiesiskus atskaitījumus un atskaitē 
norāda izmaksas kā pilnībā izsniegtas. 

353.a§ Uzticības zaudēšana, atrodoties diplomātiskajā dienestā 
(1) Kurš, būdams Vācijas Federatīvās Republikas pārstāvis attiecībās ar ārvalsts 

valdību, valstu savienību vai starptautisku veidojumu, pārkāpjot dienesta 
norādījumus vai ar nolūku maldināt Federatīvo valdību sniedz viņai nepatiesu 
faktiska rakstura informāciju, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem 

gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Nodarījums tiek vajāts tikai uz speciāla pilnvarojuma pamata, ko izdevusi 

Federālā valdība. 
353.b§ Dienesta noslēpuma un īpaša pienākuma glabāt noslēpumu pārkāpšana 

(1) 'Kurš prettiesiski izpauž noslēpumu, kas viņam bija uzticēts vai kļuva zināms 

kādā citādā veidā kā 
1) amatpersonai, 
2) personai, kura speciāli pilnvarota publisku pienākumu pildīšanai vai 

3) personai, kura veic strādnieku un kalpotāju pārstāvniecības uzdevumus vai 

pilnvaras valsts iestādēs, 
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un tādējādi apdraud svarīgas publiskas intereses, sodāms ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz pieciem gadiem vai naudas sodu. 2Ja persona ar savu nodarījumu aiz 
nevērības apdraud svarīgas publiskas intereses, viņa sodāma ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. 

(2) Kurš, izņemot l.daļā norādītos gadījumus, prettiesiski pieļauj nodošanu citai 
personai vai padara publisku pieejamu priekšmetu vai informāciju, kuru viņam 
bija jāglabā noslēpumā, 

1) pamatojoties uz federālās vai Zemes likumdošanas institūcijas vai kādas tās 
komitejas lēmumu, 

2) pamatojoties uz citas administratīvas instances norādījumu par pienākuma 
glabāt noslēpumu formāla pārkāpuma sodāmību, tādējādi apdraudot svarīgas 
sabiedriskas intereses, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai 
ar naudas sodu. 

(3) Mēģinājums ir sodāms. 
(4) 'Nodarījums tiek vajāts tikai uz pilnvarota rīkojuma pamata. -Tādas pilnvaras 

tiek piešķirtas 
1) likumdošanas institūcijas prezidentam gadījumos, kas norādīti 
a) l.daļā, ja noslēpums nodarījumu izdarījušajai personai kļuvis zināms viņas 

darbības laikā Federālās varas institūcijā vai tādai Federācijas vai Zemes institūcijai, 
b) 2.daļas 1.punktā; 
2) Federālās varas augstākajai institūcijai gadījumos, kas norādīti 
a) l.daļā, ja noslēpums nodarījumu izdarījušajai personai kļuvis zināms tās 

darbības laikā Federālās varas institūcijā vai tādai institūcijai, vai citā Federācijas 
iestādē vai tādai iestādei, 

b) 2.daļas 2.punktā, ja persona izpilda pienākumus Federācijas administratīvajā 
iestādē, 

3) Zemes augstākajai administratīvajai institūcijai visos pārējos 1. un 2. daļas 
2.punktā norādītajos gadījumos. 

353.c§ (Izslēgts) 

253.d§ Nelikumīga ziņu izpaušana par tiesas izmeklēšanu 

Ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu sodāms 
tas, kurš 

1) pārkāpjot likuma aizliegumu, publiski paziņo par tiesas izmeklēšanu slēgtā 
procesā, vai par dienesta dokumenta, kas attiecas uz lietu, saturu, 

2) pārkāpjot saskaņā ar likumu tiesas noteikto ziņu izpaušanas aizliegumu, 
prettiesiski izpauž ziņas, kuras viņam kļuvušas zināmas slēgtā tiesas procesā, vai 
par dienesta dokumenta, kas attiecas uz lietu, saturu vai 

3) publiski paziņo apsūdzības slēdziena pilnu tekstu vai tā galvenās daļas vai 
citus kriminālprocesa, lietvedības par naudas zaudējuma piedziņu vai disciplinārās 
lietvedības dienesta dokumentus pirms šo dokumentu paziņošanas publiskā 
lietvedībā vai pirms procesa beigām. 

354.§ (Izslēgts) 

355.§ Nodokļu noslēpuma pārkāpšana 

(1) Kurš prettiesiski izpauž vai izmanto 
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1) ziņas par citu personu, kas viņam kļuvušas zināmas ka anulp. i . m u i , 
a) administratīvā vai tiesas procesa laikā nodokļu Inta, 
b) kriminālprocesa laikā par nodokļu likumpārkāpumu vai liesas lietvedībfl DOI 

naudas zaudējuma atlīdzināšanu sakarā ar nodokļu piedzīšanas un nomaksāšanai 

kārtības pārkāpšanu, 
2) sakarā ar paziņojuma finanšu institūcijai vai ar likumu noteiktā maksāšanas 

paziņojuma vai paziņojuma par aplikšanu ar nodokļiem sakarā, 

3) svešu ražošanas vai komercnoslēpumu, kas kļuvis viņam zināms kā amat

personai 1.punktā minētajā lietvedībā, 
sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu. 
(2) Amatpersonām 1.daļas nozīmē tiek pielīdzinātas 
1) personas, kuras speciāli pilnvarotas publisko pienākumu veikšanai, 
2) eksperti, kuri pieaicināti dienesta funkciju veikšanai, 

3) baznīcu un citu publisko tiesību reliģisko apvienību kalpotāji, kuri pilda 

dienesta funkcijas. 
(3) 'Nodarījums tiek vajāts tikai saskaņā ar vainīgās vai cietušās personas 

priekšnieka dienestā iesniegumu. :Nodarījumos, kurus izdarījuši eksperti, kuri 
pieaicināti dienesta funkciju pildīšanai, tiesības iesniegt iesniegumu līdz ar cietušo 
ir iestādes, kuru skar šis process, vadītājam. 

356.§ Vienlaicīga strīdīgo pušu apkalpošana vienā un tajā pašā procesā, ko 
izdara advokāts pretrunā ar lietu 

(1) Advokāts vai cits pilnvarotais, kurš viņam uzticētajā lietā vienā un tajā pašā 
procesā prettiesiski pārstāv abu pušu intereses, dodot tām padomus vai sniedzot 
palīdzību, sodāms ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim mēnešiem līdz pieciem 
gadiem. 

(2) Ja šī persona rīkojas pēc vienošanās ar citu pusi, nodarot kaitējumu pusei, 
kuras intereses viņa pārstāv, viņa sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena 
gada līdz pieciem gadiem. 

357.§ Pakļautā dienestā uzkūdīšana uz sodāma nodarījuma izdarīšanu 
(1) Priekšnieks, kurš uzkūda pakļauto izdarīt prettiesisku nodarījumu, mēģina 

izdarīt tādu uzkūdīšanu vai pieļauj, ka pakļautais izdara tādu prettiesisku nodarī
jumu, ir sodāms ar sodu, kāds paredzēts par tāda prettiesiska nodarījuma izdarīšanu. 

(2) Tāds pats nosacījums attiecināms arī uz amatpersonu, kurai uzdots veikt 
uzraudzību vai kontroli pār citas amatpersonas dienesta lietām, ja šīs pēdējās amat
personas izdarītais prettiesiskais nodarījums skar lietas, kas attiecas uz uzraudzību 
vai kontroli. 

358.§ Papildu sekas 
Līdz ar brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem par 332., 

335., 339., 340., 343., 344.§, 345.§ 1. un 3.daļā, 348., 352.-353.§ l.daļā, 355. un 357.§ 
norādīto sodāmo nodarījumu izdarīšanu, tiesa var atņemt personai tiesības ieņemt 
publiskus amatus (45.§ 2.daļa). 
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TNA un citu izdevniecību juridiska rakstura grāmatas 
piedāvājam iegādāties: 

Juridiskās literatūras kioskos: 
• Rīgas apgabaltiesas ēkā. Brīvības bulvārī 34, t. 6425942 
• Tiesu namā, Abrenes ielā 3, l. 7077291 
ar pārskaitījumu, pasūtot pa t. 7804742. 

Tiesu namu aģentūras izdevumus ir iespējams iegādāties par zemākām cenām. 

Pašlaik pārdošanā ir šādas TNA grāmatas: 
• Apgabaltiesu prakses apkopojums krimināllietās 1998.gads 
• Noziedzīgs nodarījums. Mācību grāmata / Autors Dr.habil.iur., prof. U.Krastiņš 
• Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums krimināllietās 

1999.-2000.gads 
• A.Judins. Kriminālatbildības izslēdzamības apstākļi 
• A.Vilks. Deviantoloģija (mācība par uzvedības sociālajām novirzēm) 
• Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās 1999.— 

2000.gads 
• U.Krastiņš. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi 
• Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi. 1997-1998. Judgments of the Consti-

tutional court of the Republic of Latvia. 1997-1998. Решения Конституционного суда 
Латвийской Республики. 1997-1998 

• Krimināltiesības. Vispārīgā un Sevišķā daļa: Mācību grāmata. Papildinātais 
izdevums. Aut. kolektīvs: U.Krastiņš, V.Liholaja, A.Niedre 

• V.Koraha. Ievads Eiropas Kopienas konkurences tiesībās un praksē 
• A.Grūtups, E.Kalniņš. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. īpašums. 

Otrais papildinātais izdevums 
• Tiesu prakse krimināllietās. Tiesu nolēmumi un Dr.iur. V.Liholajas komentāri 
• Z.Gencs. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs 
• Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 1999-2000. Judgments of the 

Constitutionai court of the Republic of Latvia 1999-2000. Решения 
Конституционного суда Латвийской Республики 1999-2000 

• Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums krimināllietās 
2000.-2002.gads 

• Francs Jozefs Paine. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības (ceturtais pārstrā
dātais izdevums). Vācijas Administratīvā procesa likums 

• A.Nīcgalis. Prasījumu metode. Metodisks līdzeklis juridisku problēmu risināšanai 
• Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās 2 0 0 1 -

2002.gads 
• V.Liholaja. Atbildība par nedzimuša un jaundzimuša bērna dzīvības apdraudējumu 
• Tiesu izpildītāja institūts: Latvijas un Francijas liesu izpildītāja institūta 

salīdzinājums. Latvijas normatīvie akti par zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
• Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkums) un komentāri 
• Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2001. Judgments of the Consti

tutionai court of the Republic of Latvia 2001. Решения Конституционного суда 
Латвийской Республики 2001 

• V.Liholaja. Starptautiskās krimināltiesības 
• Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un administratīvais process iestādē. 

Shēmas 
• Zemesgrāmatas Latvijā 
• A.Līcis. Prasības tiesvedība un pierādījumi 
• V.Liholaja. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija. Prakse 
• Administratīvā procesa likums. Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās 

likums 
• N.Raihs, K.Godars un K.Vasiļjeva. Izprotot Eiropas Savienības tiesības: Kopienas 

tiesību mērķi, principi un metodes 
• K.Dišlers. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas 
• I.AIehno, A.Buka, J.Bulkevičs, K.Jarinovska, L.Škoba. Ievads Eiropas Savienības 

tiesībās (Tiesu prakse un komentāri). Otrais papildinātais izdevums. K.Jarinovskas 
zinātniskajā redakcijā 

• U.Krastiņš, V.Liholaja. Salīdzināmās krimināltiesības. Igaunija, Latvija, Lietuva 
• K.Torgāns. Norēķinu tiesiskais regulējums: Mācību līdzeklis. 2.papildinātais izdevums 
• S.Osipova. Viduslaiku tiesību spogulis 
• Komerclikums. Normatīvo aktu krājums 
• Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās 2 0 0 3 -

2004.gads 
• l.Ziemele. Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības Latvijā: abstrakcija vai realitāte. 

Rakstu krājums 
• K.Langenbuhere. Tiesnešu tiesību attīstība un iztulkošana 
• Latvijas Republikas Advokatūras likums. Par Latvijas Republikas Advokatūras 

likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību 
• Administratīvās apgabaltiesas nolēmumu apkopojums 2004.gads 
• Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 

spriedumi un lēmumi 2004 
• Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2003. Judgments of the Consti

tutional court of the Republic of Latvia 2003. Решения Конституционного суда 
Латвийской Республики 2003 

• R.Krauze. Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar komentāriem. Otrais papildinātais 
izdevums 

• P.Mlncs. Krimināltiesību kurss. Vispārīgā daļa. Ar U.Krastina komentāriem 
• P.Minēs. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Ar V.Liholajas komentāriem 
• Par liesu iekārtu un tiesnešu darbību. Tiesību aktu krājums 
• Administratīvā procesa likums. 2.izdevums 
• E.Kalniņš. Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās 
• Kriminālprocesa likums. 3.izdevums 
• Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs. 

Prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā 
• V.Liholaja. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās 
• Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920-1922). Latvijas 

Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana (elektroniskā 
grāmata) 

• Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss. 8.izdevums 
• Krimināllikums. 5.izdevums 

http://1999.-2000.gads
http://2000.-2002.gads

