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Par kriminālprocesa uzsākšanu par noziegumiem pret cilvēci un valsti 

 

 Godājamais ģenerālprokurora kungs! 

 

 2014. gada 16. martā un pirms tā Ukrainas Republikas Krimas autonomās 

republikas teritorijā un ārpus tās tika novērotas darbības, kuru ārējās pazīmes liecina 

par sevišķi smagu noziegumu pret cilvēci izdarīšanu. Šīs darbības ir vispārzināmas un, 

lai arī manā rīcībā nav pierādījumu kriminālprocesuālā izpratnē, tomēr vispārēji 

cilvēcības un taisnīguma principi, kuri nostiprināti Latvijas Republikas Satversmē, kā 

arī likumos, neļauj Latvijas Republikai kā neatkarīgai un demokrātiskai valstij ignorēt 

šo pazīmju esību.  

Šīs pazīmes liecina, ka ir noticis uzbrukums civiliedzīvotājiem, bruņotas 

agresijas plānošana, gatavošana un izraisīšana, iebrukums citas valsts teritorijā, 

pārkāpjot starptautiskās jus cogens normas, kā arī starptautisko humanitāro tiesību 

pārkāpšana. 

Krimināllikuma nodaļas Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, 

genocīds 72. pants paredz atbildību par noziegumiem, kas izdarīti pret mieru, tas ir, par 

bruņotas agresijas plānošanu, gatavošanu, tās izraisīšanu, piedalīšanos tajā, par 

piedalīšanos sazvērestībā ar nolūku izdarīt šajā pantā minētos noziegumus, kā arī 74. 

pants paredz atbildību par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpšanu, kā arī uzsveru, 

ka vienīgi kriminālprocesa ietvaros iespējams nodrošināt visu nepieciešamo darbību 

veikšanu, lai pārbaudītu, vai sazvērestībā šo noziegumu veikšanā nav iesaistītas arī 

Latvijas Republikai valsts piederīgas personas, kā arī vai citas valstis nav iesaistītas 

sazvērestībā ar nolūku izraisīt karadarbību, pilsoņu karu vai ārvalsts okupāciju 

Ukrainas Republikā. 

Universālās jurisdikcijas jeb krimināltiesību darbības telpā attiecībā uz 

noziegumiem pret cilvēci ir jus cogens statuss. Erga omnes ir saistība pret neierobežotu 

subjektu loku, tātad pienākums, kurš izriet no globālas, visaptverošas paražu tiesības, 

pat, ja tā ir iekļauta starptautiskajā līgumā. Starptautisko paražu tiesību normas ar jus 

cogens statusu – no tām atšķirībā no pārējām nav iespējama atkāpšanās arī noslēdzot 

jaunu starptautisku līgumu – ir daļa no erga omnes normām. Līdz ar to Latvijas 

Republika nevar atkāpties no sava pienākuma ierosināt kriminālprocesu par Ukrainas 

Republikā notikušajiem sevišķi smagajiem noziegumiem pret cilvēci. Skat. arī 

Kammerhofer, Jörg. Uncertainty in the Formal Sources of International Law: 

Customary International Law and Some of Its Problems. European Journal of 

International Law, Vol. 15. Iss. 3., pp 523-553. 

 Tiesību teorija nosaka, ka krimināllikuma darbības telpā universālas princips 

izriet no Latvijas Republikas starptautiski tiesiskajām saistībām, tas ir izņēmums no 
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teritoriālā un pilsonības principa un tā būtība izpaužas apstāklī, ka jebkura valsts var 

saukt pie kriminālatbildības vainīgās personas saskaņā ar savu nacionālo likumdošanu 

neatkarīgi no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vietas un vainīgo personības, skat. 

Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999. 

ISBN 9984-9309-7-1 13.lpp. Latvijas Republikai nav tiesību aizbildināties, ka sevišķi 

smagie noziegumi nav notikuši Latvijas teritorijā, jo atbildību par jus cogens normu 

īstenošanu ir uzņēmušās visas valstis, skat. Ziemele I. „Vai Cilvēktiesību konvencija 

attaisno bijušo PSRS militārpersonu un viņu ģimeņu palikšanu Latvijā”, Starptautiskās 

tiesības un cilvēktiesības Latvijā: abstrakcija vai realitāte. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2005. ISBN 9984-671-76-3. 292. lpp, kā arī Military and Paramilitary Activities in and 

against Nicaragua (Nicaragua v. USA), Judgement, International Court of Justice 

Reports, 1986, para. 190. 

Krimināllikuma 4. panta Krimināllikuma spēks ārpus Latvijas teritorijas pirmā 

daļa paredz, ka Latvijas pilsoņi, nepilsoņi vai ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās 

uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, par citas valsts teritorijā vai ārpus jebkuras 

valsts teritorijas izdarītu nodarījumu neatkarīgi no tā, vai tas izdarīšanas vietā atzīts par 

noziedzīgu un sodāmu, saucami pie atbildības Latvijas teritorijā saskaņā ar šo likumu. 

ceturtā daļa paredz, ka ārzemnieki, 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 šo 

likumu Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos, 

ja par šo nodarījumu tie nav saukti pie kriminālatbildības vai nodoti tiesai citas valsts 

teritorijā. Šobrīd manā rīcībā nav informācijas, ka, iespējams, organizētajiem sevišķi 

smagajiem noziegumiem būtu ierosināts kriminālprocess Ukrainas Republikas 

teritorijā. 

Judikatūra paredz, ka sevišķi smago noziegumu pret cilvēci gadījumos nav 

spēkā ārvalstu vadītāju un diplomātu imunitāte, ja pārkāpts jus cogens. To konstatējusi 

vispāratzītā doktrīnai svarīgā lietā Apvienotās Karalistes Lordu palāta lietā. Regina v 

Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, Ex Parte Pinochet Ugarte 3 WLR 

1,456 [1998] UKHL 41; 3 W.L.R. 1456 (H.L. 1998), to apstiprina arī Starptautiskās 

Tiesas prakse, piemēram, Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 

(Democratic Republic of the Congo v. Belgium) International Court of Justice, 14. 

february 2002.  

Vienlaikus manā rīcībā ir nonākusi informācija, ka Ukrainas Republikas Krimas 

autonomās republikas teritorijā notikuši notikumi, kas vērsti pret Latvijas Republikas 

neatkarību un teritoriālo integritāti. LETA 2014. gada 16. martā plkst.16-19 ziņo 

(http://www.diena.lv/latvija/viedokli/zdanoka-krima-valda-svetku-atmosfera-

14048302), ka Ukrainas Republikas teritorijā atrodas no Latvijas Republikas ievēlētā 

Eiropas Savienības Parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka. Savukārt, 2014. gada 

Krievijas Federācijas Kostromas apgabala Ostrovas rajona Aļeksandrovskas ciemā  

(Александровское, что в Островском районе Костромской област) notika 

organizācijas «Суть Времени» ārkārtas mobilizētais saiets, kurā arī piedalījās Tatjana 

Ždanoka, ko apliecina publiskās interneta vietnēs izvietoti fotoattēli 

(http://eot.su/node/16709) un video. Publiski pieejamā informācija liecina, ka iepriekš 

minētās organizācijas mērķis ir Padomju Sociālistisko Republiku Savienības 

atjaunošana bijušajās robežās, kas ietvēra toreiz prettiesiski okupēto un anektēto, de 

jure neatkarīgo Latvijas Republikas teritoriju, veidojot to kā impēriju (piemēram, skat. 

publiski pieejamās līdera Sergeja Kurginjana grāmatas, 

http://www.kurginyan.ru/book.shtml , kā arī publiskās uzstāšanās dažādos video 

kanālos, piemēram, skat. http://www.youtube.com/watch?v=ph2DmheH3cg,), to 



apliecina ECC TV veidotie raidījumi Суть времени un Школа сути. Organizācija 

dibināta 2011. gadā, tās adrese ir Krievijas Federācijas galvaspilsētā Maskavā ir 

123001, Москва, ул.Садовая-Кудринская, д. 22. Padomju Sociālistisko Republiku 

Savienības atjaunošana bijušajās robežās nav iespējama bez Latvijas Republikas 

valstiskās neatkarības likvidēšanas. Organizācija publiski atbalsta Krievijas Federācijas 

bruņoto agresiju Ukrainas Republikā, kā arī Krimas autonomās republikas nelikumīgo 

okupāciju un aneksiju (skat. piemēram, http://vk.com/eotszao). Organizācijai ir nodaļa 

Latvijas Republikā, kas veic Padomju Sociālistisko Republiku Savienības slavināšanu, 

kā arī slavina boļševiku ideoloģiju un Josifu Staļinu (skat. http://eot.lv/), kurš 

organizēja un veica Latvijas Republikas prettiesisko okupāciju un aneksiju, nelikumīgi 

inkorporējot Padomju Sociālistisko Republiku Savienības sastāvā. Šādi notikumi 

pašlaik notiek Ukrainas Republikā – Krimā, kur atrodas Tatjana Ždanoka. 

Organizācijas Baltijas valstu koordinatore ir Marija Padkopājeva. Organizācijas 

interneta vietnē redzams video, kuru ievietojis Artūrs Jefimovs (skat. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fO9wUFXNbm0), kas 

attēlo publisku sarīkojumu 2013. gada 7. novembrī 11. novembra krastmalā, Rīgā. Jau 

2013. gada 12. februārī Tatjana Ždanokas palīgs Viktors Jolkins (Виктор Елкин) 

piedalījās šīs organizācijas Padomju mājas Kolonnu zālē (skat. http://www.d-

fakti.lv/lv/uservoice/article/68079/), sadarbībā ar Krievijas pareizticīgās baznīcas 

Maskavas Patriarhijas Sinodes baznīcas un sabiedrības komitejas vadītāju Vsjevolodu 

Čaplinu (Всеволод Чаплин). Organizācija piedalījās nekārtību rīkošanā 2013. gada 16. 

martā Rīgā (http://eot.lv/obrawenie-16-marta-2013/). Viena no Tatjanas Ždanokas 

runām 2014. gada martā redzama šeit 

(http://www.youtube.com/watch?v=DzXkGQOCs6k, plašāki audio un video faili 

pieejami http://eot-su.livejournal.com/1287293.html), kurā viņa reklamē nacisma 

reabilitāciju Baltijas valstīs, apmelo Eiropas Savienības Parlamentu, kā arī Igaunijas 

Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valstu un valdību vadītāju 

saukšanu pie kriminālatbildības un pauž pārliecību, ka tas tiks veikts; informē, ka 

pieminekļus atklājot Latvijā citē fīreru, saistot notikumus Ukrainas Republikā, kur 

iebrukusi Krievijas Federācija, ar Latviju un Stepanu Banderu, norāda par savu darbību 

2014. gada februārī Ukrainā, sūdzas par to, ka tiek ierobežotas Padomju Sociālistisko 

Savienību Republikas simbolikas izmantošana, saista to ar Reihstāgu, reklamē savu 

organizāciju Pour la future sans fascism un, kopsakarā ar nacisma nāves nometnēm, 

manuprāt, veic naida kurināšanai līdzīgu runu, piedāvā savu organizāciju priekš «Суть 

Времени» propagandas, jo „mūsu – Krievijas Federācijas” propagandas kanāli kā 

Russia Today esot pārāk vāji Rietumu pasaulē. Ukrainas Republikas valdību Tatjana 

Ždanoka atklāti dēvē par fašistu apvērsumu 

(http://friend.livejournal.com/809790.html). 

Krimināllikuma 82. pants paredz atbildību par publiskiem aicinājumiem 

likvidēt Latvijas Republikas neatkarību, neatkarīgi no materiālām šo publisko 

aicinājumu sekām. Par publisku aicinājumu likvidēt Latvijas Republikas valstisko 

neatkarību nolūkā iekļaut Latviju vienotā valstiskā veidojumā ar kādu citu valsti vai 

likvidēt citādā veidā — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar 

īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas 

uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. ar organizatorisku darbību, kas vērsta 

uz Latvijas Republikas valstiskās neatkarības likvidēšanu nolūkā iekļaut Latviju 

vienotā valstiskā veidojumā ar kādu citu valsti vai likvidēt citādā veidā, — soda ar 

brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim 

gadiem vai bez tās. Nozieguma objektīvo pusi veido aicinājums likvidēt Latvijas 



Republikas valstisko neatkarību, iekļaujot Latviju vienotā valstiskā veidojumā ar citu 

valsti, skat. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 1999. ISBN 9984-9309-7-1 134. lpp. Savukārt, 80.1 pants paredz atbildību 

par apvienošanās organizācijā ar mērķi gāzt Latvijas Republikas valsts varu, proti, par 

vairāk nekā divu personu apvienošanos organizētā grupā nolūkā gāzt Latvijas 

Republikas valsts varu vai likvidēt valstisko neatkarību, vai graut teritoriālo vienotību, 

— soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības 

atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz 

laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Manā rīcībā nav iespēju izvērtēt, vai Tatjana Ždanoka 

tikai paudusi publisku atbalstu Padomju Sociālistisko Republiku Savienības 

atjaunošanai bijušajās robežās, vai arī ir veikusi organizatoriskas darbības. Iespējamais 

noziedzīgais nodarījums, ja notikušas organizatoriskas darbības, iespējams, ir noticis 

vairāku valstu teritorijās – Briseles Karalistē, Ukrainas Republikā, Latvijas Republikā 

un Krievijas Federācijā. Tatjana Ždanoka ir Latvijas Republikas pilsone. 

Ievērojot iepriekš minēto, lūdzu, ierosināt kriminālprocesu pret Tatjanu 

Ždanoku un viņas organizācijas atbalstītājiem par apvienošanās organizācijā ar mērķi 

gāzt Latvijas Republikas valsts varu, par publiskiem aicinājumiem likvidēt Latvijas 

Republikas neatkarību, par organizatoriskām darbībām, kas uz to vērstas un par 

darbībām, kuras atbalsta bruņotu agresiju, kā arī noziegumus pret cilvēci. 

Ievērojot Krievijas Federācijas uzsākto agresīvo karu pret Ukrainas Republiku, 

nolūkā pretēji starptautiskajām tiesībām un starptautiskās drošības sistēmai anektēt un 

inkorporēt neatkarīgas valsts teritoriju, ka universālās jurisdikcijas jeb krimināltiesību 

darbības telpā attiecībā uz noziegumiem pret cilvēci ir jus cogens statuss, lūdzu, 

kriminālprocesa ietvaros pārbaudīt, vai Krievijas Federācijas vadošas amatpersonas – 

ieskaitot, bet ne tikai, Krievijas Federācijas Valsts domes priekšsēdētāju Sergeju 

Nariškinu, Federācijas padomes priekšsēdētāju Valentīnu Matvijenko un prezidentu 

Vladimiru Putinu – nav veikušas noziegumus pret mieru, tas ir, par bruņotas agresijas 

plānošanu, gatavošanu, tās izraisīšanu, piedalīšanos tajā, par agresīva kara vešanu. 

 

Kārlis Šadurskis 

tālrunis +371 29229338 



 
 

Organizācijas emblēma un karogs ietver Latvijas Republiku kā Padomju 

Sociālistisko Republiku Savienības sastāvdaļu.  



Organizācijas Latvijas nodaļa slavina PSRS un Josifu Staļinu.  

 

 



Tatjana Ždanoka 2014. gada 2. martā Kostromas apgabalā, Krievijas Federācijā 

 

 
 

 


